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Förord 
 

Detta examensarbete i specialpedagogik inom specialpedagogprogrammet omfattar 15 hp vid 
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arbetsuppgifter. Svaren har varit mycket värdefulla för att vi skulle kunna slutföra detta 

examensarbete. Det har gett oss en större kunskap om specialpedagogens roll i skolans 

verksamhet som är en mycket viktig funktion för att alla elever ska ha en chans att lyckas genom 

hela sin skolgång. 

 

Ett stort tack vill vi rikta till Ossi Pesämaa som hjälpt oss med att komma igång och använda 
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förvara all data i en databas som är fri från kommersiella intressen.  

 

Sist vill vi också rikta ett tack till våra familjer som har stått ut med oss under denna period och 

trott på oss när det känts svårt att få ihop arbetet. Utan er hade vi inte nått ända fram. 

 

 

Juni 2019 

 

Susanne Björkskog Pesämaa och Maud Vennberg  

  



 
II 

 

Sammanfattning  
 

Specialpedagogen antar en professionell roll i den svenska skolan. Rollen är teoretiskt betingad 

av omgivande medarbetare och bestäms av pedagogiska aktiviteter som specialundervisande-, 

handledande-, dokumenterande-, skolutvecklande- och hälsofrämjande aktiviteter. Rollteori 

och empirisk forskning visar att roller påverkar prestationer. I skolan är elevprestationer och 

pedagogiska prestationer centrala för att förstå den miljö som specialpedagoger verkar i. Den 

här uppsatsen har utifrån tidigare studier skapat en unik konceptualisering med 

flervariabelsmått som mäter roller definierade efter specialpedagogiska aktiviteter och även 

flervariabelsmått på prestationer. För att följa upp konceptualiseringen gjordes en pilotstudie 

och enkäten reviderades. Enkätens giltighet testades sedan på 132 pedagoger i en medelstor 

kommun där samtliga yrkesgrupper som omger en specialpedagog ingick. Resultaten visar att 

specialpedagogens roll är unik och uppfyller olika syften beroende på vilken prestation rollen 

riktas emot. Vi ser till exempel att specialpedagogiska aktiviteter som specialundervisning, 

handledning och skolutveckling är viktiga för elevens prestation. Vi ser att dokumentation, 

skolutveckling och elevhälsofrämjande aktiviteter har en statistiskt signifikant påverkan på den 

pedagogiska prestationen. Eftersom konceptualiseringen är en första mätning som visar hur 

konkreta praktiska specialpedagogiska professionella aktiviteter påverkar prestation tror vi att 

studien inte bara kan inspirera fortsatt forskning inom området utan även kunna användas för 

skolutveckling som stöder arbetsbeskrivningar och organisation av det pedagogiska arbetet.  
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Abstract 
 

Special educators needs coordinator enter a professional role in Swedish schools, which is 

theoretically conditioned by other colleagues and which is determined by educational activities 

such as teaching, supervision, documentation, school development and health promoting 

activities. Role theory and empirical research show that roles affect performance in various 

ways. At school, student performance and pedagogical performance are key performance 

measures to understand the environment in which special educators operate. Based on previous 

studies, this thesis proposes a unique conceptualization with multivariate measures that target 

roles defined by pedagogical activities and multivariate measures of performance. To follow up 

the conceptualization, a pilot study was conducted, and the questionnaire was revised. The 

applicability of the questionnaire was finally tested on 132 educators in a medium-sized 

municipality where all occupational groups surrounding a special educator were included. The 

results show that the role of the special educator is unique and fulfills different purposes 

depending on what performance the role is directed at. For example, we see that special 

educational roles such as teaching, supervision and school development are important for the 

student's performance. Furthermore, we see that documentation, school development and 

student health promotion activities have a statistically significant impact on the pedagogical 

performance. Since this is a first attempt to uniquely conceptualize how concrete practical 

pedagogical professional activities affect performance, we believe that the study can not only 

inspire continued research in the field, but also supports job descriptions and organization of 

the pedagogical work pursued by leaders of a school. 
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1. Inledning 
 

Inledande kapitlet är uppdelat så att vi först beskriver vårt ämne, varför det är viktigt, vad 

som gjorts inom området och slutligen vad som inte studerats i tillräckligt stor 

utsträckning. Det inledande kapitlet avslutas med forskningsfråga, syfte och 

arbetsfördelning. 

 

 

Det specialpedagogiska uppdraget är en i lag definierad funktion (SFS 2007:638) som i 

praktiken möjliggör att skolan blir tillgänglig för alla elever, att alla elever får utvecklas, 

att lärandet maximeras och bidrar till att elever mår bra (Nilholm, 2007; Skolverket 2011). 

Det specialpedagogiska uppdraget är en pedagogisk roll som innehåller en rad olika 

aktiviteter som ska utveckla enskilda elever och skola enligt examensförordningen för 

specialpedagoger (SFS 2007:638). I engelska terminologin används begreppet SENCO 

(eng. Special Educational Needs Coordinator), som betonar stöden och koordineringen av 

den mängd aktiviteter och kompetenser som finns i en modern skola (Szwed, 2007). 

Specialpedagogen ska följaktligen arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande 

samtidigt som specialpedagogen ska samverka med flera olika yrkesgrupper (Persson, 

2013). Ofta, liksom i den här uppsatsen, används ett relationellt perspektiv, som är ett 

inkluderande synsätt, där samverkan mellan olika kompetenser i verksamheten betonas 

(Ahlberg, 2015; Nilholm, 2007; Persson, 2013). Det relationella perspektivet kan likställas 

med ett medarbetarperspektiv, där varje kompetens formar specialpedagogens uppgifter i 

interaktion mellan specialpedagogen, andra yrkesgrupper och elever. Det senare kan vara 

pedagogiska samtal i konferenser eller samtal i och utanför klass men även en utvecklande 

dialog där dokumentation är framåtsyftande för att lyfta elevens prestationer. Rollen 

betraktas som en professionell roll där ett speciellt språkbruk med centrala begrepp används 

(Brante, 1996), speciella metoder prövas (Nilholm, 2007), och speciella rutiner formas 

(Szwed, 2007). I olika arbetslag antas rollen med olika framgång beroende på mognad och 

acceptans bland olika yrkesgrupper (Nilholm, 2007). Hur rollen formas är således ett 

resultat av bland annat gruppdynamik inom och mellan olika kompetenser på arbetsplatsen 

som vi här definierar relationellt eller medarbetarperspektiv. 

  

Medarbetare med olika befattningar och olika utbildningsbakgrund är därför centrala för 

att förstå specialpedagogens uppdrag (Ahlberg, 2015; Nilholm, 2007; Persson, 2013). I 

tidigare studier har aktiviteter som är centrala för rollen knutits till prestationer (Nilholm, 

2007). Dessa prestationer kan handla om hur elever mår, utvecklas och hur lärandet 

maximeras (Nilholm, 2007). Bergqvist (2017) lyfter fram utmaningen att hitta balans 

mellan aktiviteter som är åtgärdande och aktiviteter som är mer främjande. Främjande, 

förebyggande och åtgärdande aktiviteter ska på sikt stärka elevens prestationer. Samtidigt 
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är behoven i skolan omfattande och många elever får inte den hjälp specialpedagoger kan 

erbjuda till elever i svårigheter (Nilholm, 2012). I perioder med mindre behov av 

åtgärdande arbete ges utrymme till mer främjande aktiviteter. Samtidigt vet vi att 

specialpedagogen ofta är verksam i allmänna pedagogiska insatser, eftersom den 

professionella rollen definierad genom uppdraget inte är känd hos rektorer och skolledare 

(Nilholm, 2007). Trots en i lag förordnad och ett väldefinierat uppdrag kan 

specialpedagogens roll uppfattas som diffus och oklar så alla elever får inte möjlighet att 

utvecklas och prestera så långt det är möjligt (Nilholm, 2012). 

  

Det finns idag mycket dokumenterad vetenskaplig kunskap om specialpedagogik. 

Specialpedagogik är en lagstadgad (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007) yrkesprofession 

(Brante, 2005). Det finns dokumenterade studier om den specialpedagogiska verksamheten 

i många länder såsom Sverige (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007) och Storbritannien 

(Szwed, 2007). Från början var syftet att förändra undervisningen i skolan (Fishbein, 2007) 

och komplettera den pedagogiska verksamheten när gängse verktyg inte räckte till 

(Rosenqvist, 2007). Idag omfattar specialpedagogens roll alla områden där det finns elever 

i svårigheter (Rosenqvist, 2007), vilket även innebär att förmedla särskilda värden och 

kunskaper som specialpedagogen besitter (Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2015b). 

Empiriska studier med ett relationellt synsätt i Sverige (Lindqvist, Nilholm, Almqvist & 

Wetso, 2011) och Storbritannien (Burton & Goodman, 2011) visar att den största 

utmaningen ligger i att koordinera och hålla ihop många uppgifter och många 

yrkesgrupper. Omfattningen av olika förväntade uppgifter gör att rollen kan betraktas som 

komplex och under utveckling (Szwed, 2007). En omprövning av statusen har gjorts på 

nationell nivå för att utveckla rollen till att bli en mer rådgivande ledarroll (ibid.). För att 

specialpedagogens arbete ska bli framgångsrikt behövs ledarskapsaspekterna lyftas fram 

starkare i den specialpedagogiska rollen visar den fallstudie som undersökningen vilar på 

(ibid.). Studien visar att resurser ska kopplas till specialpedagogen och fokus ska ligga på 

skolutveckling genom ett styrande organ (ibid.). Det kanske inte är möjligt eller önskvärt 

att i detalj diktera hur alla skolor använder och stödjer specialpedagogen (ibid.). Det är 

spänningen och dilemman i skolverksamheten som skapar ett effektivt och framgångsrikt 

ledarskap genom att specialpedagogen är reflekterande utövare (ibid.). Tillsammans med 

kollegor och föräldrar ska specialpedagogen utveckla kunskap och attityder som alla elever 

har nytta av i sitt lärande (ibid.). 

  

Sammantaget leder skillnader i synen till att svårigheter tillskrivs den enskilde eleven som 

också är det kategoriska perspektivet, snarare än att lärmiljön påverkar svårigheterna 

(Ahlberg, 2015). Försök görs därför att jobba med lärmiljön samtidigt som 

undervisningsgrupper och individer lyfts ut utanför den ordinarie undervisningen 

(Göransson et al., 2015b). Att fokusera på lösningar i miljön gagnar den enskilda eleven i 

svårigheter, som efter avslutad skola förväntas fungera i vilken miljö som helst (ibid.). 

Problemet blir således att det finns en risk att elever i svårigheter utan stöd eller 

anpassningar inte heller kan fungera i miljöer utanför skolan (ibid.). Den här problematiken 
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är central i förståelse av yrkesrollen som i grunden riktar sig mot både miljö och individ 

(Swed, 2007). Trots försöken att dokumentera den specialpedagogiska rollen med ett 

relationellt medarbetarperspektiv (Lindqvist et al., 2011; Burton & Goodman, 2011 

refererad i Göransson et al., 2015b) är fortfarande uppgifternas karaktär och den komplexa 

sammansättningen inte dokumenterad i detalj. Avsaknaden av fullständig dokumentation 

gör även att arbetsbeskrivningar riskerar att bli otydliga och skolledare har svårigheter att 

se hur arbetet med specialpedagoger kan organiseras för att gynna elevers och skolans 

prestation på bästa sätt. Med utgångspunkten i ett relationellt medarbetarperspektiv och de 

centrala slutsatser som Lindqvist et al. (2011) fann kommer vi i examensarbetet att förklara 

rollen, som Nilholm (2012) beskriver som diffus, utifrån de professionella aktiviteter som 

specialpedagogen förväntas arbeta med. Lindqvist et al. (2011) menar att dessa aktiviteter 

är specialundervisning, skolutveckling, dokumentation, handledning och 

elevhälsofrämjande aktiviteter. I studien är dessa relaterade till utredning medan detta 

examensarbete låter medarbetare även uppskatta elevens och skolans prestation (ibid.). 

Genom dessa skattningar kan även aktiviteter knytas till prestationer på ett sätt som inte 

gjorts tidigare. Vi frågar oss därför: Hur upplever medarbetare i skolverksamheten att 

specialpedagogens roll påverkar prestation i skolan? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskap om specialpedagogens roll i förhållande till 

prestation. För att uppnå syftet har vi konceptualiserat begreppet roll till ett antal 

specialpedagogiska aktiviteter som kommer till uttryck i skolan och som också blir 

mätbara. Dessa aktiviteter omfattar specialundervisande-, handledande-, skolutvecklande, 

dokumenterande- och elevhälsofrämjande aktiviteter. Vi har även konceptualiserat 

prestationer till vad vi i litteraturen funnit mest relevanta för vad som betecknas som 

prestationer i skolan. Dessa prestationer omfattar elevens prestation och pedagogisk 

prestation. Rollen och prestationen är således våra centrala teoretiska begrepp som sedan 

konceptualiserats till olika delbegrepp. Genom att uppnå syftet förväntas vi kunna bidra till 

ny praktisk och tillämpad kunskap om hur rollen kan beskrivas. Vi hoppas även att vi bidrar 

med kunskap om hur skolan kan arbeta med att organisera specialpedagogisk verksamhet 

samt hur spridning av kunskap om rollen kan förtydliga uppdraget till de yrkesgrupper som 

omger specialpedagogen. 

 

1.2 Centrala termer 

Centrala termer i studien är roll, medarbetare och prestation. Rollteori har vi i studien 

använt för att beskriva termen roll (Biddle, 2013). En roll formas av omgivningen, kan vara 

arbetsrelaterad, bär på förväntningar och identifieras genom olika aktiviteter (ibid.). Med 

termen medarbetare avser vi i denna studie olika yrkesgrupper verksamma i 

skolverksamheten, som arbetar i lärmiljön och som påverkar prestation i skolverksamheten 

(Cumming & Wong, 2018). Med termen prestation avses elevens och den pedagogiska 
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prestationen. I prestation definieras elevernas måluppfyllelse men även mjukare värden 

som elevernas hälsa och motivation (Pearson, Mitchell & Rapti, 2015). I prestation ingår 

mjuka värden som arbetstillfredsställelse och hög öppenhet till hårdare värden som 

behörighet eller utbildning (Dierdorff & Jensen, 2018).  

 

1.3 Ansvarsfördelning 

Arbetet med examenarbetet startade höstterminen 2018 och avlutades under vårterminen 

2019. Examensarbetet har varit en process som har genomförts gemensamt mellan oss 

författare. Arbetet startade med att vi upprättade en forskningsplan när vi båda läste in 

litteratur som i början handlade om bloggar och examensarbeten inom området. Vi fortsatte 

sedan båda att läsa och fördjupa oss i vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. 

Därefter skrev vi båda inledning, bakgrund och syfte. Enkätens frågor formulerade vi 

tillsammans och ett följebrev som sedan skickades ut med enkäten både till piloter och 

respondenter. All data som samlades in bearbetade vi tillsammans och samlade sedan in 

dem till resultatdelen. Analyser och diskussion gjorde vi båda i slutat av arbetet. 
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2. Teori 
 

I avsnittet teori presenteras rollteori och specialpedagogens roll i handledande-, 

skolutvecklande-, specialundervisande-, dokumenterande- och hälsofrämjande aktiviteter 

samt dess relation till prestation. 

 

 

2.1 Rollteori och dess relation till prestation 

Det finns ett antal antaganden i generell teori om roller som är viktiga att beakta och som 

kan bidra till att även förstå specialpedagogiska arbetsrelaterade roller. Biddle (2013) 

menar att centrala antaganden i rollteori är att rollen (1) är motiverad av omgivningen; (2) 

ofta är knuten till en speciell status såsom en speciell arbetsrelaterad roll; (3) alltid bär på 

förväntningar och; (4) kan identifieras genom olika aktiviteter. Arbetsrelaterade roller 

benämns ofta som organisatorisk rollteori (Biddle, 1986). Dierdorff och Jensen (2018) 

menar att arbetsrelaterade roller bestämmer både beteenden och prestationer på 

arbetsplatser. Smyth, Chandra och Mavor (2018) menar att just förväntningar som skapas 

av arbetsrelaterade roller kommer även driva prestationer hos elever. Dessa roller drivs inte 

bara genom hur den arbetsrelaterade rollen påverkar eleven utan även hur den byggs upp 

mellan kollegor (Smyth et al., 2018). Att på basis av rollteori kunna knyta arbetsrelaterade 

roller till att vara betingad av omgivningen (Biddle, 2013), förväntningar (Smyth et al., 

2018), definieras av arbetsrelaterade aktiviteter (Biddle, 2013), fostrar prestationer 

(Dierdorff & Jensen, 2018) ger det oss ett övergripande stöd för vårt totala teoretiska 

ramverk. 

 

 

2.2 Specialpedagogens roll och uppdrag 

Rollen relaterat till aktiviteter kan beskrivas utifrån ett medarbetarperspektiv (Cumming & 

Wong, 2018). Ett medarbetarperspektiv betyder att medarbetares synsätt fungerar som 

utgångspunkt för hur rollen formas (de Schipper, Riksen-Walraven, Geurts & Derksen, 

2008). Cumming och Wong (2018) menar att medarbetarens perspektiv är viktig att ta 

hänsyn till, eftersom det påverkar medarbetarens arbetsmotivation positivt, vilket i denna 

studie även omfattar att det gynnar relationen med eleverna. Att utgå ifrån relationer mellan 

medarbetare och elever kallas vanligen inom specialpedagogiken för det relationella 

perspektivet. Det relationella perspektivet introducerades i de nordiska länderna på 1960- 

och 70-talen och har rötterna i handikappforskningen (Ahlberg, 2015). Skolsvårigheter 

studeras inom detta perspektiv med fokus på relationer och interaktion (ibid.). Vidare 

studerar man inom det relationella perspektivet relationer mellan individ, grupp, skola och 

samhälle (ibid.). Särskilt forskningsintresse riktas mot skolans möte med elever i behov av 

särskilt stöd (ibid.). Frågor som kan vara aktuella i forskning som har fokus på relationer 
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kan vara hur skolan och dess olika professioner möter elevers olikheter, vad innebär en 

funktionsnedsättning för en elev i skolans vardag eller vad som krävs för att alla elever ska 

vara delaktiga menar Ahlberg (2015). Genom att det relationella perspektivet riktar fokus 

mot undervisningen och lärmiljön i skolan blir genom specialpedagogiken en angelägenhet 

för alla skolans pedagoger (Nilholm, 2012). I en studie av Lindqvist (2013) framkommer 

att pedagoger ofta anser att elevers behov av särskilt stöd beror på individuella brister hos 

eleven snarare än ett resultat av samspelet med miljön och relationerna, vilket kallas ett 

kategoriskt perspektiv. Perspektivet har som sin grundidé att problemet placeras hos 

individen och det är denne som ska kompenseras för sina problem (Nilholm, 2007). 

Specialpedagoger och speciallärare avviker i studien genom att anse att problemet ligger 

hos eleven i lägre grad än övriga yrkesgrupper och har därmed ett relationellt perspektiv 

till skolsvårigheter (Lindqvist, 2013). I dilemmaperspektivet speglas synen på skolans 

verksamhet till skillnad från det relationella perspektivet i olika dilemman som kan uppstå 

när undervisningen ska anpassas till elevernas olikheter så alla kan nå samma kunskapskrav 

(Ahlberg, 2015). Ahlberg (2015) menar att forskning som tar sin utgångspunkt i detta 

dilemmaperspektiv ofta är inriktad på att studera hur lärare löser problem i sin dagliga 

verksamhet samt att öka kännedomen och synliggöra de dilemman som finns inom skolan 

och i skolans styrdokument. 

 

Den specialpedagogiska yrkesprofessionen formas liksom andra yrkesprofessioner på en 

vetenskaplig kunskap och professionen bygger på att det finns en formell utbildning, 

träning i vissa färdigheter, en gemensam yrkesidentitet och ett gemensamt yrkesspråk och 

handlingsetik (Brante, 2005). Specialpedagogens uppdrag påverkas av samhällets 

förväntningar, värderingar och lagar (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). Dessa 

samhälleliga ramar har stor betydelse för hur insatser och åtgärder formas (ibid.). I 

förlängningen påverkar samhällets förväntningar även den specialpedagogiska yrkesrollen 

och den specialpedagogiska verksamheten i skolan i stort (ibid.). Det är inte bara i Sverige 

som specialpedagogens yrkesroll påverkas av samhället och uppdragsgivaren för även i 

Storbritannien har försök gjorts att genomföra nationella standarder på specialpedagogens 

roll och uppdrag menar Szwed (2007). Specialpedagogen verkar många gånger i mycket 

komplexa sammanhang och rollen som ledare måste omprövas och utvecklas för att 

specialpedagogen ska kunna verka som en koordinator i en verksamhet med många 

dilemman (Szwed, 2007). Fishbein (2007) pekar på att syftet med införandet av 

befattningen specialpedagog 1996 skulle innehålla mer än undervisning av elever i skolan. 

Specialpedagogiken är ett verktyg där den allmänna pedagogiken inte räcker till menar 

Rosenqvist (2007) vilket gör att specialpedagogens uppdrag blir allmänna insatser som 

riktar sig till alla elever där elever i svårigheter också finns. Rosenqvist (2007) menar att 

det finns ett intresse i att förstå specialpedagogens profession och utmaningar. 

Specialpedagogens kompetens innebär att undervisa, utreda och utveckla 

skolverksamheten (ibid). I en artikel av Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015b) 

framhålls att det enbart finns två studier som relaterar till de specifika värden och kunskaper 

som specialpedagogerna själva tycker att de besitter och som utgör basen för yrkesrollen. 
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Burton och Goodman har i Storbritannien 2011 utfört den ena av dessa studier och den 

andra är en svensk studie av Lindqvist, Nilholm, Almqvist & Wetso också den från 2011. 

Båda dessa studier indikerar att specialpedagogen har ett mer relationellt förhållningssätt 

och förstår skolsvårigheter hos elever utifrån ett mer relationellt synsätt än övriga 

yrkesgrupper inom skolan (Göransson et al., 2015b). Detta leder till skillnader i synen på 

skolsvårigheter såsom att specialpedagogerna hittar orsakerna till svårigheter i lärmiljön 

snarare än hos den enskilde eleven samt att specialpedagogerna inte ser placerandet av 

eleven i enskilda undervisningsgrupper utanför den ordinarie undervisningen som 

lösningen på skolsvårigheter (ibid.).  

 

 

2.3 Specialpedagogens roll kopplat till elevens och pedagogisk prestation 

Smyth et al., (2018) menar att prestation skapas inom gruppen elever i skolans verksamhet. 

Det senare är även känt genom att skolan mäter prestationer dels genom hur väl eleven når 

upp till mål (Karlsson & Grönlund 2011) men även elevens motivation och hälsa (Pearson 

et al., 2015). I skolan liksom på andra arbetsplatser mäts även prestationer med 

utgångspunkt från pedagogers motivation, välmående, samarbete och samlade kompetens 

(Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke & Baumert, 2008; Hansson & Pesämaa, 2012). En 

central resurs som på senare tid allt oftare allokeras är specialpedagogen som ska bidra till 

att dels stärka elevens prestationer samt bidra till att skolans lärmiljö stärks (Cole, 2005). 

Detta uppdrag är centralt för specialpedagogens formella roll och som utgångspunkt för att 

fullt ut förstå det här examensarbetets syfte och det sätt vi drar slutsatser av resultaten. 

Elevens prestation omfattar med den här bredare integrerade synsättet graden av trygghet, 

motivation, måluppfyllelse och möjlighet till stöd (Pearson et al., 2015) och förväntas även 

stärkas av professionella roller (Dierdorff & Jensen, 2018). Men skolan omfattar även 

prestationer som fostras på lång sikt och inom den miljö där lärande tar plats (Smyth et al., 

2018). Det omfattar pedagogisk prestation som mäter miljön på skolan genom graden av 

öppenhet, samarbete, respekt för olika kompetenser, arbetstillfredsställelse och andelen 

utbildade pedagoger och legitimerade lärare (Dierdorff & Jensen, 2018), vilket även stärks 

av utvecklade pedagogiska roller (Smyth et al., 2018; Biddle, 2013; 1986). Inom skolans 

verksamhet blir den pedagogiska prestationen ett uttryck på den enskilda skolan utifrån en 

skolkultur med informella och formella regler (Lindberg, 2015). I en skolmiljö med höga 

professionella roller och aktiviteter kan de professionella aktiviteterna formas mellan 

medarbetarna och präglar den enskilda skolans verksamhet (Abbott, 1988). Mellan 

professioner och yrkesgrupper kan det även finnas en kamp om vem som har rätten att 

arbeta och verka inom ett specifikt yrkesområde (Abbott, 1988). Under 1990-talet börjar 

specialpedagogisk lärarledd handledning studeras där exempelvis handledning av lärare är 

en metod i professionsutveckling, vilket kan uppfattas både negativs och positivt (Sahlin, 

2004). Westlund (2012) beskriver hur lärarlyft ökat kompetensen bland lärare och hela 

organisationen påverkas inte minst den ökade måluppfyllelsen hos eleverna. Kollegialt 

lärande framhålls ofta som en framgångsfaktor för skolutveckling (Larsson, 2018). Två 
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begrepp används i forskningen vilka är kollegialt och kollektivt lärande (ibid.). Dessa två 

är inte att ses som entydiga begrepp (ibid.). Kollegialt lärande innebär att individuell 

kunskap utvecklas utifrån gemensamt lärande medan kollektivt lärande resulterar i 

gemensamma föreställningar om hur man på skolan ska arbeta för att främja goda 

skolresultat (ibid.). Ur ett organisationsperspektiv kan skolor betraktas som organisationer 

bestående av arenor där medarbetarna samarbetar och höjer sin kompetens (ibid.). Centralt 

blir här medarbetarnas meningsskapande som innebär att samarbeta och samtala med 

varandra vilket skapar sammanhang och utveckling i organisationen (ibid.). Larsson (2018) 

hänvisar till att det finns många rapporter som visar på positiva effekter av lärares 

kollegiala samarbete, såväl för elevers prestation som för skolors förmåga att utvecklas och 

då betonas förmågan att kollektivt processa, förstå och tillämpa kunskap om lärande och 

undervisning. Vidare menar författaren att kollegialt lärande har en professionsteoretisk 

anknytning. Det är av och med kollegor som lärandet sker så den pedagogiska prestationen 

påverkas (ibid.).  

 

 

2.3.1 Specialpedagogens undervisande roll och dess relation till prestation 

Specialundervisning är en professionell aktivitet som omfattar individuell undervisning 

eller gruppundervisning men kan även vara ett riktat stöd under matsituationer, raster och 

i praktiska ämnen såsom idrott eller slöjd (Lindqvist et al., 2011; Rosenqvist, 2007; 

Runström Nilsson, 2017). Lindqvist et al. (2011) har undersökt hur olika yrkeskategorier 

inom skolan har skilda uppfattningar om varför elever får problem i skolan, hur de tror att 

specialpedagogen kan hjälpa elever i svårigheter, samt vad de tycker att specialpedagogen 

ska arbeta med. I undersökningen anses det vara viktigt att det finns stöd i undervisningen 

till elever genom att läraren har kompetens och att det finns tillgång till 

specialundervisning. Det vanligaste som anses av deltagarna i studien är att de tycker att 

specialpedagogen ska arbeta direkt med enskilda elever. Mer än hälften av deltagarna 

tycker att specialpedagoger ska ha det största inflytande på innehållet i utbildningen mot 

elever i behov av särskilt stöd och det framkommer att det finns förväntningar på att 

specialpedagogen ska ta ansvaret för denna grupp elever (Lindqvist, et al, 2011). 

Specialpedagogerna anger oftare än andra yrkesgrupper att de ska arbeta med 

skolutveckling, dokumentation, utvärdering och förebyggande elevhälsoarbete. (ibid.) På 

basis av ovanstående diskussion har vi formulerat hypotes 1a-b nedan: 

 

H1a: Det finns ett samband mellan specialpedagogens undervisande roll och elevens 

prestation. 

 

H1b: Det finns ett samband mellan specialpedagogens undervisande roll och pedagogisk 

prestation. 
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2.3.2 Specialpedagogens handledande roll och dess relation till prestation 

Handledning är i specialundervisningen en professionell aktivitet som omfattar 

handledning av föräldrar, arbetslag, elever, elevgrupper och professionella samtal t ex inför 

utvecklingssamtal (Ahlberg, 2015; Lindqvist et al., 2011; Sundqvist; 2012). I tidigare 

studier har specialpedagogrollen beskrivits som komplex (Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson, & Nilholm, 2015a). Specialpedagogen har ett stort pedagogiskt ansvar när det 

handlar om insatser i lärmiljön kopplade till hälsa och elevernas kunskapsutveckling 

(Persson, 2013). I specialpedagogens uppdrag ingår att initiera främjande insatser genom 

att utveckla lärmiljöer, stötta elever att nå mål, handleda och ge stödsamtal till enskilda 

lärare eller arbetslag (Persson, 2013). I sin avhandling beskriver Sundqvist (2012) två olika 

perspektiv på handledning att använda som hjälp för att förstå handledning inom det 

specialpedagogiska fältet. Sundqvist benämner dem som det föreskrivande och det icke 

föreskrivande handledningsperspektiven. Specialpedagogen kan då ge både rådgivande 

handledning som är föreskrivande samtal eller genomföra reflekterande samtal som är icke 

föreskrivande samtal (ibid.). Det vanligaste är föreskrivande samtal och det beror på att 

specialpedagoger känner förväntningar på att dela med sig av kunskap och ge råd hävdar 

Sundqvist (2012). Samtidigt beskriver Sundqvist (2012) att aktiviteten handledning är en 

diffus aktivitet eftersom den ibland kan ske i samband med andra kollegiala möten såsom 

planering och övriga möten på arbetsplatsen så planering och handledning vävs in i 

varandra. Jämförs den specialpedagogiska rollen med hur den beskrivs i skolan i 

Storbritannien anses den även här vara komplex och under utveckling enligt Szwed (2007). 

En omprövning av statusen har gjorts på nationell nivå för att utveckla rollen till att bli en 

mer rådgivande ledarroll (ibid.). I litteraturen som vi har tagit del av ser vi att Ahlberg 

(2007) menar att forskning är en väg till utveckling av skolan och hon menar att den ska 

ligga på lärares samverkan och specialpedagogens funktion. Det är viktigt att förstå hur 

skolan organiserar sig för elever i behov av särskilt stöd inte minst i det förebyggande 

arbetet (Ahlberg, 2007). På basis av ovanstående diskussion har vi formulerat hypotes 2a-

b nedan: 

 

H2a: Det finns ett samband mellan specialpedagogens handledande roll och elevens 

prestation. 

 

H2b: Det finns ett samband mellan specialpedagogens handledande roll och pedagogisk 

prestation. 

 

 

2.3.3 Specialpedagogens skolutvecklande roll och dess relation till prestation 

Skolutveckling är en professionell aktivitet som omfattar att leda pedagogisk utveckling, 

initiera, driva och följa upp skolutvecklande aktiviteter samt sprida kunskap om aktuell 

forskning (Ahlberg, 2015; Lindqvist et al., 2011; Rosenqvist, 2007; Runström Nilsson, 

2017; Szwed, 2007). I litteraturen som vi har tagit del av ser vi att Ahlberg (2007) menar 
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att forskning är en väg till skolutveckling och hon menar att den ska ligga på lärares 

samverkan och specialpedagogens funktion. För att specialpedagogens arbete ska bli 

framgångsrikt behövs ledarskapsaspekterna lyftas fram starkare i den specialpedagogiska 

rollen visar den fallstudie som undersökningen vilar på (Szwed, 2007). Studien visar att 

resurser ska kopplas till specialpedagogen och fokus ska ligga på skolutveckling genom ett 

styrande organ (ibid.). Det kanske inte är möjligt eller önskvärt att diktera hur alla skolor 

använder och stödjer specialpedagogen (ibid.). Det är spänningen och dilemman i vardagen 

som skapar ett effektivt och framgångsrikt ledarskap genom att specialpedagogen är 

reflekterande utövare (ibid.). Tillsammans med kollegor och föräldrar ska 

specialpedagogen utveckla kunskap och attityder som alla elever har nytta av i sitt lärande 

(ibid.). 

  

Ahlberg (2015) skriver om att skolutvecklingens syfte är att förbättra verksamheten för 

såväl elever som personal i skolan. Skolutveckling kan ske på olika nivåer och kan innebära 

arbete med frågor som rör verksamhetens organisation eller frågor som rör lärares och 

elevers lärande (ibid.) Gemensamt för skolutveckling är att man vill hantera de olika 

områdena på ett systematiskt sätt och bygga upp kunskap (ibid.). Ahlberg framhåller, 

utifrån en granskning av Skolinspektionen, att specialpedagoger och speciallärare har 

kompetenser och kunskaper som gör dem lämpliga att medverka i skolutveckling. 

Specialpedagogerna kunde vara ett stöd i ett mer övergripande arbete för att öka skolans 

måluppfyllelse när de ofta i sin roll har en bra överblick av elevernas resultat (ibid.). De 

kan också ge handledning till enskilda eller grupper av lärare, vara pådrivande vid analys 

och utvärdering samt delta i arbetet att utveckla lärmiljöer för att nämna några områden där 

specialpedagogen kan utgöra ett stöd för skolledning och skolutveckling (ibid.). Ett 

dilemma som Nilholm (2012) tar upp är att det finns en förväntan på specialpedagoger att 

de ska arbeta med skolproblem på alla nivåer och att de förväntas göra detta i en skola med 

en stark tradition att förstå skolproblem som individuella brister hos eleverna. På basis av 

ovanstående diskussion har vi formulerat hypotes 3a-b nedan: 

 

H3a: Det finns ett samband mellan specialpedagogens skolutvecklande roll och elevens 

prestation. 

 

H3b: Det finns ett samband mellan specialpedagogens skolutvecklande roll och pedagogisk 

prestation. 

 

 

2.3.4 Specialpedagogens dokumenterande roll och dess relation till prestation 

Dokumentation är en professionell aktivitet som omfattar kartläggning av elever i 

svårigheter, utfärdande av handlingsplaner, upprättande av dokument för extra 

anpassningar och åtgärdsprogram samt uppföljning av handlingsplaner och 

åtgärdsprogram (Lindqvist et al., 2011; Runström Nilsson, 2017; Partanen, 2017). 
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Runström Nilsson (2017) beskriver hur elevhälsan ska vara verksam på olika nivåer inom 

skolan såväl övergripande skolnivå som på elevnivå och att elevhälsan också ska stödja 

pedagogerna i arbetet med eleverna. Detta stöd till pedagogerna kan vara en rad olika 

aktiviteter som exempelvis dokumentation i form av kartläggningar och utredningar av 

elever i behov av särskilt stöd, handledning av pedagoger i arbetet med enskilda elever 

eller grupper av elever eller deltagande i skolutvecklingsarbete på skolan där deras 

kompetens kan bidra (ibid.). Elevhälsan och dess kompetenser definierar Runström Nilsson 

(2017) utifrån de skrivningar som finns i skollag (ibid.). De kompetenser som elevhälsan 

består av är medicinska, psykologiska och psykosociala samt att det även ska finnas 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsan. Denna samlade kompetens tillsammans med 

rektor har som mål att förebygga, främja, uppmärksamma och utreda, stödja samt handleda 

(ibid.).  

 

Runström Nilsson (2017) framhåller vikten av elevhälsans del i arbetet med det särskilda 

stödet på skolan och hur de kan bidra till givande specialpedagogiska insatser för elever i 

behov av särskilt stöd. Elevhälsan är en del i skolans samlade arbete för att alla elever ska 

få den ledning och stimulans de behöver utifrån sina förutsättningar och behov (ibid.). 

Vidare framhävs att detta arbete i första hand sker i mötet mellan elev och undervisning i 

klassrummet men att några elever behöver mer stöd och att elevhälsan här kan bidra med 

sina olika kompetenser (ibid.). Elevhälsoarbete är ett gemensamt ansvar för alla inom 

skolan och elevhälsan kan inte användas som en specialistkompetens som endast används 

när en elev får problem i mötet med skolsystemet utan skolans elevhälsoarbete ska finnas 

i varje möte mellan skolans miljö och eleven i varje undervisningssituation (ibid.). De 

resurser som läggs på elevhälsoarbete gör mest nytta menar Runström Nilsson (2017) om 

de används till att skolan ska lyckas med alla elever istället för att lägga stora resurser på 

att åtgärda enskilda elever och deras brister. På basis av ovanstående diskussion har vi 

formulerat hypotes 4a-b nedan: 

 

H4a: Det finns ett samband mellan specialpedagogens dokumenterande roll och elevens 

prestation. 

 

H4b: Det finns ett samband mellan specialpedagogens dokumenterande roll och 

pedagogisk prestation. 

 

 

2.3.5 Specialpedagogens elevhälsofrämjande roll och dess relation till prestation 

Elevhälsofrämjande aktiviteter omfattar specialpedagogens deltagande i skolans lokala 

elevhälsoteam samt att initiera, driva och följa upp hälsofrämjande aktiviteter. 

Specialpedagogen kan också vara involverad i skolans arbete med att anpassa lärmiljön på 

skolan. (Lindqvist et al., 2011; Runström Nilsson, 2017; Partanen, 2012; Persson, 2013). 

Partanen (2012) definierar förebyggande samt hälsofrämjande aktiviteter enligt följande. 
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Förebyggande insatser utgår från identifierade riskfaktorer som skulle kunna bidra till att 

elevers hälsa eller lärande skadas och då framför allt med tanke på elever i svårigheter. 

Hälsofrämjande aktiviteter beskriver Partanen (2012) som generella insatser vilka främjar 

hälsa för en större grupp och kan till exempel vara att en skola genomför ett arbete med 

livsstilsfrågor eller utveckling av det pedagogiska arbetet utifrån ett relationellt perspektiv.  

Rektorer och lärare är bara några yrkesgrupper som upprätthåller elevers lärande och 

utveckling och därför behöver ha kunskap om stödjande aktiviteter (Törnsén, 2018). Trots 

att skollagen särskilt lyfter upp uppdrag kopplat till elevhälsan för att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål (SFS 2010:800, 2 kap. 25§) når inte uppdraget om 

möjliga stödjande kompetenser ut till samtliga ansvariga. I arbetet med att koordinera 

skolresultat finns inte alltid kunskap om specialpedagogers verktyg förankrade ute hos 

skolledare, lärare och övrig pedagogisk personal (Persson, 2013). I en studie som 

genomfördes 2010 och omfattade elevhälsan undersöktes rektors ledarskap av elevhälsan 

och visade att arbetet måste bli mer inriktat på främjande och förebyggande (Törnsén, 

2018). Studien pekar också på att samarbetet mellan olika professioner behöver utvecklas. 

Malmgren Hansen (2002) påtalar bristen på styrning av den specialpedagogiska 

verksamheten som gör att andra intressen tillåts styra och forma den. I realiteten styrs den 

många gånger av akuta behov som problematiseras utifrån enskilda elevens behov och det 

kan många gånger vara enskilda lärare som aktualiserar det (Nilholm, 2012). 

 

Elevhälsoarbetet kan förstås utifrån framför allt tre bärande dokument enligt Partanen 

(2012) och dessa dokument är läroplan, skollag och elevhälsopropositionen - 

Prop.2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet. Partanen (2012) visar på hur 

elevhälsobegreppet har en inriktning mot att elevhälsouppdraget ska integreras med 

skolans uppdrag kring lärande. Detta till skillnad mot elevvårdsbegreppet som mer 

förknippas med den särskilda verksamhet som kunde bedrivas av elevhälsan i form av 

psykologer, kuratorer men också specialpedagoger (ibid.). Att elevhälsans uppdrag närmar 

sig och att skillnaderna minskar eller upphör mellan läroplansuppdraget och 

elevhälsouppdraget blir avgörande för vad elevhälsoarbetet kommer att fokusera på i 

skolans verksamhet (ibid.). En viktig del i elevhälsoarbetet är att kartlägga, analysera och 

utveckla lärmiljöerna tillsammans med lärarna. Detta arbete bör ske både med fokus på 

elever i behov av stöd och då ett mer åtgärdande perspektiv men också med ett mer 

förebyggande och hälsofrämjande perspektiv (ibid.). Partanen (2012) menar att det senare 

perspektivet kommer att gynna samtliga elever, även elever i behov av stöd.  

 

I både skollag och elevhälsopropositionen (Prop.2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet) 

är det tydligt att förebyggande och hälsofrämjande insatser betonas (Partanen, 2012) I 

skollagen sägs att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande (skollagen, 

2010:800, kap. 2, 25§). Partanen (2012) diskuterar utifrån denna skrivning i skollagen och 

de krav den ställer på hur vardagsarbetet med elevhälsa kommer att ske på skolorna. Fokus 

ligger ofta på åtgärdande insatser och tiden för arbete med analys, utvärdering vilket gör 

att planering av förebyggande och hälsofrämjande insatser blir därav mindre (ibid.). Han 
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säger att om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska komma till stånd behöver 

skolans personal ha förmågan att inte fastna i det akuta åtgärdande arbetet utan kunna ta ett 

steg tillbaka för att analysera och utvärdera insatser (ibid.). Vidare skriver Partanen (2012) 

att analysen behöver ske över tid för att kunna upptäcka samband och mönster samt utifrån 

detta utforma insatser som inte bara uppstår i det åtgärdande arbetet i vardagen. På basis 

av ovanstående diskussion har vi formulerat hypotes 5a-b nedan: 

 

H5a: Det finns ett samband mellan specialpedagogens elevhälsofrämjande roll och elevens 

prestation. 

 

H5b: Det finns ett samband mellan specialpedagogens elevhälsofrämjande roll och 

pedagogisk prestation. 
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3. Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs forsknings- och undersökningsansatsen för studien. Beskrivning 

av urval, datainsamling och databearbetning tas upp i avsnittet. I avsnittet beskrivs även 

hur vi operationaliserar begrepp, testar av hypoteser med regression, forskningsetik samt 

validitet. 

 

 

3.1 Forskningsansats 

Examensarbetets syfte är att öka kunskap om specialpedagogens roll i förhållande till 

prestation. Examensarbetet ska på det sättet visa på hur rollen kan uppfattas och formas av 

aktiviteter men även hur den påverkar upplevd prestation. I linje med tidigare forskning 

(Lindqvist et al., 2011) har vi dels följt samma relationella medarbetarperspektiv och även 

formulerat aktiviteter till ett antal centrala begrepp. Genom att standardisera aktiviteter och 

utgå ifrån att helheten kan förstås utifrån delarna är vi även analytiska i vårt synsätt (Arbnor 

och Bjerke, 1994). Varje unik del av rollen kan förstås utifrån delarna som finns i upplevda 

aktiviteter uttryckta av våra respondenter. Delarna bestod av skolutveckling, 

dokumentation, handledning, specialundervisning och hälsofrämjande aktiviteter. Vi 

skapade även två integrerade begrepp av prestationer som mäter elev- och pedagogisk 

prestation. Data analyserades sedan med ledning av en framtagen teoretisk referensram och 

således en deduktiv ansats (Hair, Anderson, Babin & Black, 2010). Vi föreslog även 

förklaringar utifrån medarbetare och att medarbetare formar rollen vilket gör att vi delvis 

har ett aktörsorienterat systemsynsätt (Bryman & Bell, 2011). Det senare betyder att 

systemet, i det här fallet rollen, kan förklaras av hur rollen uppfattas av aktörer. 

 

 

3.2 Undersökningsansats 

För att hitta förklaringar till våra standardiserade svar har vi samlat in och gått igenom en 

mängd öppna ostandardiserade svar. Dessa ostandardiserade svar ger svar på synsätt 

kopplade till vart och ett av de roller och aktiviteter vi sökt svar till. Med öppna svar som 

fanns i enkäten behövde vi tolka varje svar individuellt och koda för att stämma in på våra 

definitioner av varje aktivitet. 

 

Vi har även följt Holme och Solvang (1997) med en kvantitativ ansats där vi sökte 

standardiserade svar till antal påståenden. I vår studie valde vi en frågeställning med relativt 

långtgående etablerad forskning som kunde kvantifieras med slutna svar och där varje 

respondent kunde göra skattningar enligt en skala. Tillvägagångssättet möjliggjorde 

statistiska generaliseringar alltså att vi kan uttala oss om en större grupp, i vårt fall hur 
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medarbetare uppfattar specialpedagogen. Vi jobbade med så kallad tvärsnittsinformation 

där olika begrepp kunde ställas emot varandra. I tvärsnittsdesignen hade vi aktiviteter 

kopplade till roller i en särskild del av enkäten och prestationer i en annan del. Varje del 

utgjorde ett tvärsnitt. Mellan dessa tvärsnitt har vi studerat olika samband. Det senare 

innebar att vi följde Bryman (2018) och samlade in data från flera fall vid ett tillfälle. Syftet 

var att få fram kvantifierbara data med koppling till olika våra centrala begrepp vilket 

gjorde att det möjligt att vid bearbetningen av data upptäcka mönster och samband. 

Tvärsnittsdesignen möjliggjorde att vi kunde studera relationer mellan begrepp men en 

svårighet med denna design är att det kan uppstå oklarheter om vad som är orsak och 

verkan. Sambanden hjälpte oss att fastslå att det finns koppling mellan variablerna 

(Backman, 2018). 

  

3.2.1 Urval 

För att genomföra detta examensarbete och svara på frågan i syftet genomfördes en enkät. 

Enkäten skickades ut via mail till pedagogisk personal inom grundskolan från förskoleklass 

till årskurs 9 i en medelstor kommun under februari 2019. Eftersom kommunen var 

medelstor hoppades vi få tillräckligt många svar för att kunna göra generella slutsatser i 

våra analyser. Bryman (2018) menar att vid en kvantitativ undersökning är det oftast behov 

av att skapa ett urval. Urvalet kan göras utifrån olika utgångspunkter. Vårt urval kan ses 

som ett icke- sannolikhetsurval när vi inte kommit fram till vårt urval genom en 

slumpmässig urvalsteknik. Enligt Bryman (2018) gör detta att vissa har större chans än 

andra att komma med i urvalet. Vi har gjort vad Bryman (2018) kallar ett 

bekvämlighetsurval som innebär att urvalet består av personer som finns tillgängliga för 

studien. I vårt fall utgick vi från en kommun där vi fick möjlighet att distribuera vår enkät 

till all personal inom grundskolan samt att det också utifrån kommunens storlek var rimligt 

att anta att vi skulle få in tillräckligt med svar. Om bortfallet vid en studie är stort kan risken 

för skevhet i resultatet påverkas och Bryman (2018) menar att forskaren då måste ta 

ställning till om urvalet är representativt. Bryman påtalar också att en låg svarsfrekvens är 

av mindre betydelse när en studie baserar sig på ett bekvämlighetsurval. Den totala 

mängden möjliga respondenter i kommunen, som utgjorde vår målpopulation, var 967 

stycken och bestod av olika yrkesgrupper som arbetar i skolans verksamhet från 

förskoleklass till årskurs 9. De som svarade på vår enkät av dessa yrkesgrupper inom vår 

utvalda kommun var 132 respondenter.  
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Tabell 1: Fördelning av respondenternas befattning  

Kategori Antal Andel 

Elevassistent 10 8% 

Socialpedagog och övrigt 13 10% 

Fritidspedagog 12 9% 

Förskollärare 9 7% 

Klasslärare 26 20% 

Ämneslärare 25 19% 

Specialpedagog/lärare 15 11% 

Förstelärare 11 8% 

Rektor 11 8% 

Total 132 100% 

 

Totalt deltog 132 respondenter i undersökningen. De som fick möjlighet att svara på 

enkäten hade befattningen elevassistenter, socialpedagoger, lärarassistenter, 

fritidspedagoger, förskollärare, klasslärare, ämneslärare, speciallärare, specialpedagoger, 

förstelärare och rektorer (Tabell 1). Det gjorde vi för att få en så heltäckande bild som 

möjligt av specialpedagogens roll i skolans organisation. Befattningarna som 

respondenterna hade var fördelat relativt jämt förutom ämnes och klasslärarna som 

tillsammans utgjorde nästan hälften av respondenterna.  

 

Tabell 2: Fördelning av respondenternas utbildning 

Kategori Antal Andel 

Ej pedagogisk utbildning 14 11% 

Barnskötare  3 2% 

Fritidspedagog 9 7% 

Förskollärare 12 9% 

Grundskollärare 56 42% 

Ämneslärare 10 8% 

Specialpedagog/lärare 19 14% 

Rektorsutbildning 9 7% 

Total 132 100% 

 

Den utbildning som respondenterna hade var barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare, 

grundskollärare, ämneslärare, speciallärare, specialpedagog, rektorsutbildning och 

respondenter som inte hade pedagogisk utbildning. Nästan hälften av respondenterna 

svarade att de hade grundskollärarutbildning. 
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Tabell 3: Fördelning av respondenternas ålder 

Kategori Antal Andel 

- 30 år 10 8% 

31-40 år 17 13% 

41-50 år 44 33% 

51-60 år 36 27% 

+ 61 år 25 19% 

Total 132 100% 

 

Respondenterna som deltog i undersökningen var i grupperna yngre än 30 år, 31-40 år, 41-

50 år, 51-60 år och i gruppen över 60 år (Tabell 3). Åldern var till stor del fördelad lika 

mellan grupperna även om det var något fler antal i åldersgruppen 41-50 år.  

 

Tabell 4: Fördelning av respondenternas kön 

Kategori Antal Andel 

Man 24 18% 

Kvinna 108 82% 

Total 132 100% 

 

Fördelningen av kön hos respondenterna var inte lika. (Tabell 4) De flesta som deltog i 

enkäten var kvinnor och det kan förklaras av att skolan är en kvinnodominerad arbetsplats. 

 

 

3.2.2 Datainsamling 

Vi informerade om undersökningen och enkäten i ett följebrev utifrån det Vetenskapsrådet 

(2017) rekommenderar där vikten av informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ska finnas med för att en studie ska vara etiskt 

riktig. Det syftar i grunden till frivillighet att delta i forskning och att ingen ska lida av 

forskningen som genomförs (Vetenskapsrådet, 2017). Följebrevet innehöll en kort 

förklarande text om syftet, det bidrag undersökningspersonerna gav till studien, 

konfidentialitet och kontaktdetaljer om ytterligare information krävs vilket David och 

Sutton (2016) anser ska finnas med. För att vi skulle veta att frågorna i enkäten verkligen 

mätte det som frågan skulle mäta och var tydliga genomförde vi en testenkät eller 

pilotstudie (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Inför en enkätstudie kan en 

pilotstudie hjälpa att identifiera enkätfrågornas lämplighet och det finns en möjlighet att 

modifiera frågorna (David, & Sutton, 2016). Vi genomförde pilotstudien på nio personer 

från olika yrkesgrupper för att testa av informationsbrevet och frågorna i enkäten. 

Personerna intervjuades så att vi skulle kunna identifiera eventuella problem med 

informationsbrevet och frågorna (Backman, et al., 2012). Synpunkter som piloterna hade 

var att informationsbrevet var tydligt och de förstod vad undersökningen handlade om. 
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Flera ansåg att enkäten var tydlig och lätt att svara på. De ansåg att det var bra med 

underrubriker om vilket område frågorna handlade om. Det gjorde att piloterna tyckte att 

enkäten blev tydlig och det gjorde det lättare att besvara frågorna. Vissa begrepp i frågorna 

som särskilt stöd, leda, driva, professionell och reflekterande ville någon av piloterna att vi 

skulle förtydliga vilket vi gjorde. En av piloterna ville ha kommentarsfält efter frågorna 

och en annan tyckte att kommentarsfältet i slutet av enkäten var överflödigt så vi gjorde 

avvägningen att kommentarsfält i slutat av enkäten skulle uppfylla det behovet. Utifrån 

synpunkterna från piloterna bearbetades frågorna för att göra dem än mer tydliga. Enkäten 

överfördes sedan till enkätprogrammet Lime Survey (www.limesurvey.org) som används 

av studenter och forskare i hela världen vid webbaserade enkäter. I Lime Survey finns olika 

tekniska verktyg som kan användas så att enkäten blir användarvänlig och utformad så att 

frågorna passar olika datorer och mobiltelefoner när respondenter fyller i enkäten. Därefter 

skickades enkäten med följebrev ut via mejl och ett påminnelsemejl skickades ut efter två 

veckor.  

 

 

3.3 Databearbetning 

Vi valde att bearbeta vår enkät med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) där det första steget var att mata in forskningsdata från enkätsvaren som kodade 

data i en SPSS-fil där variablerna definierades, eftersom vi hade flera svarsalternativ på 

frågorna. Enkäten bearbetades sedan med hjälp av SPSS som är ett statistiskt 

mjukvaruprogram (Bryman, 2018). SPSS har funnits sedan 1960-talet som 

mjukvaruprogram när kvantitativa analyser gjorts och programmet har genomgått flera 

revideringar med hjälp av datautvecklingen (ibid.). Enligt David och Sutton (2016) 

används SPSS främst av samhällsvetare och företagsekonomer. Varje svar i enkäten 

kodades utifrån det ursprungliga frågeformuläret och fördes noggrant in i datafilen, vilket 

är viktigt att göra så analysprocessen och presentationsprocessen i form av olika diagram 

eller tabeller ska fungera (David & Sutton, 2016). Bryman (2018) beskriver begrepp som 

teorins byggstenar och att dessa utgör utgångspunkten vid genomförandet av en 

samhällsinriktad undersökning. För att kunna använda dessa i en kvantitativ studie måste 

de kunna mätas på något sätt (ibid.). När man vill komma fram till ett mått för ett begrepp 

behöver man ha en eller flera indikatorer för det aktuella begreppet (ibid.). Indikatorer 

används för att få fram information från begrepp som inte är lika kvantifierbara (ibid.). 

Bryman (2018) beskriver hur man kan utforma indikatorer genom att konstruera ett antal 

frågor inom ett tema som sedan kan utgöra en del av exempelvis en enkät. Det kan vara en 

fördel att använda sig av flera indikatorer som mått för samma begrepp, genom det kan 

man undvika oklarheter och det hjälper till att täcka fler aspekter av det undersökta 

begreppet (ibid.). Backman et al. (2012) beskriver enkätundersökningar som en vanlig 

metod för datainsamling och att denna metod för datainsamling har både styrkor och 

svagheter. Styrkorna är att det är ett bra sätt att samla in stora mängder data eftersom alla 

respondenter besvarar samma frågor och distributionen kan göras effektiv (ibid.). 

https://www.limesurvey.org/examples
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Svårigheterna som finns med en enkätundersökning måste hanteras och tas i beaktande av 

den som genomför undersökningen (ibid.). Svårigheter som vi fick fundera på både när vi 

utformade vår enkät samt vid genomförandet av enkätundersökningen finns också 

exemplifierade av Backman et al. (2012). Vi fick exempelvis lägga ner mycket arbete på 

att utforma frågorna så att respondenterna skulle förstå dem på ett sådant sätt som 

eftersträvades samt att frågorna verkligen samlade in data som svarade på forskningsfrågan 

som vi har (Backman et al., 2012). Den som genomför en enkätstudie behöver också ta 

ställning till om det ska vara frågor med fasta svarsalternativ eller inte (ibid.). Författarna 

tar upp att en fördel med fasta standardiserade svarsalternativ är att det gör det lättare att 

jämföra olika respondenters svar samt genomföra statistiska analyser med hjälp av svaren 

(ibid.). Vi valde att ha slutna frågor och formulerade frågorna uttömmande vilket enligt 

David och Sutton (2016) betyder att svarsutrymmet ska ha relevanta svar och inte utelämna 

svar så att respondenterna får svårt att svara på frågan. Det är också viktigt att frågorna är 

icke-överlappande så att respondenterna bara kan välja en kategori (ibid.). Bryman (2018) 

tar upp möjliga felkällor i en undersökning med kvantitativa metoder och han nämner bland 

annat stort bortfall av respondenter och svar, datainsamlingsfel samt fel vid bearbetningen 

av data vilket vi hade i beaktande vid vår enkätstudie. 

 

 

3.4 Operationaliseringar, reliabilitet och validitetsmått 

Samtliga begrepp i vår enkätstudie är operationaliserade enligt en flervariabel princip. Det 

senare betyder att vi summerade ett antal variabler som mäter samma sak. Först 

säkerställdes att frågorna mäter samma sak genom ett så kallat internt samband eller intern 

reliabilitet (Hair et al., 2010). För att mäta intern reliabilitet följde vi Hair et al., (2010) och 

måttet Cronbach’s alpha som visar att om man svarat högt på en fråga har man även svarat 

högt på de övriga och vice versa om man svarat lågt. Om så är fallet visar måttet Cronbach’s 

alpha en koefficient på över 0,70. Det betyder att måttet har en hög reliabilitet och frågorna 

kring begreppet mäter samma sak. Samtliga av de begrepp vi slutligen arbetat med i 

analysen överstiger detta kriterium på 0.70 och anses därför reliabla. 

 

Operationaliseringen av de centrala begrepp för vårt arbete var fem olika 

specialpedagogiska aktiviteter som ingår i rollen samt två olika prestationer som följde ett 

antal uppställda kriterier (Backman et al., 2012; Lindqvist et al. (2011). Vi delade upp 

rollen i ett antal olika praktiska aktiviteter, vilket även Backman et al., (2012) menar är 

viktigt att fundera över så att man gör operationaliseringarna så bra som möjligt så de mäter 

de egenskaper man vill undersöka. Vi testade sedan frågorna genom en pilotenkät. De fem 

teoretiska begrepp vi slutligen valde ut var; specialundervisande aktiviteter, handledande 

aktiviteter, skolutvecklande aktiviteter, dokumenterande aktiviteter, och hälsofrämjande 

aktiviteter (frågorna 11-17 bilaga 2) utifrån enkätstudien av Lindqvist et al. (2011) och 

antog ett antal variabler som operationaliserar betydelsen av dessa begrepp. Genom att 

bryta ner dessa kunde vi även få ett rikare begrepp som har ett flertal mätpunkter som 
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förväntades kunna visa om vår mätning var reliabel genom att variablerna samvarierar och 

ger stabila utslag genom samtliga som svarade. Om man exempelvis har svarat högt på en 

av variablerna inom begreppet förväntas man även svara högt på de andra och motsatsvis 

om man svarar med lägre värden följer det samma mönster. Vi följde rekommendation av 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) genom att använda oss av en likertskala för 

begreppen specialundervisade-, handledande-, skolutvecklande-, dokumenterande-, och 

hälsofrämjande aktiviteter (Lindqvist et al., 2011). Den femgradiga likertskala vi använde 

oss av mäter frekvens av dessa aktiviteter och gick från ett-aldrig till fem-alltid. David och 

Sutton (2016) beskriver hur likertskalan är uppbyggd av en rad påståenden och 

standardsvar av skattningar från positiv till negativ. 

 

Vi följde studien som Lindqvist et al., (2011) gjort för att mäta specialundervisande-, 

handledande-, skolutvecklande-, dokumenterande-, och hälsofrämjande aktiviteter. 

Specialundervisande aktiviteter definierade vi som individuell och gruppundervisning men 

även ett riktat stöd under mat, rast och idrott. För att spegla definitionen användes ett 

medelvärde av frågorna (A) Enskild undervisning; (B) Undervisning i liten grupp; (C) 

Undervisning i klass; (D) Riktat specialpedagogiskt stöd under matsituation; (E) Riktat 

specialpedagogiskt stöd under rast och; (F) Riktat specialunderpedagogiskt stöd under 

ombyte till idrott. 

 

De handledande aktiviteter (Lindqvist et al., 2011) som vi mätte omfattade handledning av 

föräldrar, arbetslag, elever, elevgrupper och professionella samtal exempelvis inför 

utvecklingssamtal. För att spegla definitionen användes ett medelvärde av frågorna (A) 

Handledning till föräldrar; (B) Handledning till arbetslag; (C) Professionella samtal; (D) 

Handledning inför och under utvecklingssamtal; (E) Reflekterande samtal och; (F) 

Handledning till elev och elevgrupper. 

 

När vi mätte skolutvecklande aktiviteter (Lindqvist et al., 2011) omfattade aktiviteterna 

leda pedagogisk utveckling, initiera, driva och följa upp skolutvecklande aktiviteter samt 

sprida kunskap om aktuell forskning. Aktiviteterna definierades genom ett medelvärde av 

frågorna av (A) Leda pedagogisk utveckling; (B) Initiera skolutvecklande projekt; (C) 

Driver skolutvecklande projekt; (D) Följer upp skolutvecklingsprojekt i den egna skolan 

och; (E) Sprider kunskap om aktuell forskning. 

 

Vid mätningen av dokumenterande aktiviteter (Lindqvist et al., 2011) omfattades de 

dokumenterade aktiviteterna av kartläggningar av elever i svårigheter, utfärdande av 

handlingsplaner, upprätta dokument för extra anpassningar och åtgärdsprogram samt 

uppföljning av handlingsplaner och åtgärdsprogram. Aktiviteterna definierades genom ett 

medelvärde av frågorna av (A) Utför kartläggningar av elever i svårigheter; (B) Deltar i 

utfärdande av handlingsplaner; (C) Upprättar dokument för extra anpassningar för elever 
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i svårigheter; (D) Upprättar åtgärdsprogram för elever i svårigheter och; (E) Uppföljning 

av handlingsplaner och åtgärdsplaner. 

  

För att mäta hälsofrämjande aktiviteter (Lindqvist et al., 2011) användes aktiviteter som 

deltagande i skolans lokala elevhälsoteam, initierar, driver och följer upp hälsofrämjande 

aktiviteter samt anpassar lärmiljön på skolan. Aktiviteterna definieras genom ett 

medelvärde av frågorna (A) Deltar i skolans lokala elevhälsoteam; (B) Initierar 

hälsofrämjande aktiviteter; (C) Driver hälsofrämjande aktiviteter; (D) Följer upp 

hälsofrämjande aktiviteter och; (E) Anpassar lärmiljön på skolan. 

 

Vi skapade sedan ett prestationsmått som definierar elevens prestation. Den definierade 

graden av trygghet, motivation, måluppfyllelse och möjlighet till stöd. Skalan varierade 

från -2 till +2 där skalan gick från stämmer inte alls aktiv till stämmer i mycket hög 

utsträckning. Frågebatteriet operationaliserade genom ett medelvärde av frågorna (A) Hög 

trygghet; (B) Hög motivation; (C) Hög måluppfyllelse av elevresultat och; (D) Att alla får 

det stöd de behöver. 

 

Slutligen skapade vi ett mått som mäter pedagogisk prestation. Skalan varierade från -2 till 

+2 stämmer inte alls aktiv till stämmer i mycket hög utsträckning. Pedagogisk prestation 

mätte miljön på skolan genom graden av öppenhet, samarbete, respekt för olika 

kompetenser, arbetstillfredsställelse och andelen utbildade pedagoger och legitimerade 

lärare. För att ta fram måttet skapades ett medelvärde av dessa frågor, nämligen (A) Hög 

öppenhet i olika frågor; (B) Gott samarbete; (C) Hög respekt för olika kompetenser mellan 

yrkesgrupper; (D) Hög arbetstillfredsställelse bland alla pedagoggrupper; (E) Hög andel 

av utbildade pedagoger och; (F) Hög andel legitimerad personal. 

 

Arbetet fångade på så sätt flera aspekter av en dimension kopplat till prestation och rollen 

som även genom så kallad samvariation kan uttala sig om begreppet är reliabelt eller ej. 

Reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten ska vara exakt och när datainsamling görs är 

det viktigt att datainsamlingen kan göras om på exakt samma sätt vid ett senare tillfälle 

(Backman et al., 2012). David & Sutton (2016) menar att reliabiliteten i en undersökning 

förbättras genom noggrann konstruktion av frågor och pilotstudier av frågor samt att frågor 

hämtas från respekterade enkätundersökningar vilket vi i vårt arbete gjorde inför 

enkätundersökningen. 

 

3.5-Statistisk regressionsanalys för test av hypoteser 

En regressionsanalys gjordes för att testa av hypoteser om de olika aktiviteterna 

specialundervisande-, handledande-, dokumenterande, - skolutvecklande- och 

elevhärsofrämjande aktiviteterna påverkar elevens prestation och den pedagogiska 

prestationen (figur 1-2 och tabell 12-13) Regressionsanalys är en statistisk teknik för 

hypotesprövning mellan ett eller flera begrepp beskriver Hair et al., (2010). Hypoteser 
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testas genom att se hur en eller flera så kallade x variabler påverkar y variabler (ibid.). 

Vanligen uttrycks förhållandets styrka mellan x och y i form av ett standardiserat beta-

värde eller ett icke-standardiserat t-värde (ibid.). För att sedan tolka värdet bedöms om en 

hypotes ska förkastas eller antas genom att bestämma om beta värdet är statistiskt 

signifikant (ibid.). Det senare betyder att det inte är slumpmässigt (ibid.). Enligt Hair et al. 

(2010) benämns vanligen att sådan slumpmässighet ska vara lägre än 0,05.  

 

Regressionsanalys uppskattar den villkorliga förväntningen av den beroende variabeln, 

givet de oberoende variablerna enligt Hair et al., (2010). Regressionsanalys är en 

förklarande statistisk teknik, som gör att också den förväntade hypotesen som ska testas 

också har knutits genom en sund teoretisk förankring (ibid.). Regressionsanalys bygger på 

variation (ibid.). Medelvärdet är således inte centralt såsom den är i beskrivande analyser 

(ibid.). Däremot är variationen runt medelvärdet central. Standardavvikelsen som är ett 

spridningsmått kommer bidra till att förstå hur stor spridningen är runt medelvärdet. 

Standardavvikelsen visar att distanser till medelvärdet, vilket även ger en bild av om data 

är normalfördelad. Med stora standardavvikelser blir spridning på 

normalfördelningskurvan platt medan små standardavvikelser skapar en spetsig spridning 

där det mesta är koncentrerat runt medelvärdet. I regressionsanalysen rapporteras vanligen 

den kvadrerade korrelationen eller hur stor del av spridningen runt medelvärdet, som kan 

förklaras med hjälp av de oberoende variablerna (x). Ibland visas detta grafiskt där man 

kan se hur stor spridningen av olika observationer är runt den så kallade regressionslinjen 

som liknar den räta linjens funktion. Precis som i räta linjens funktion visar stigningen på 

kurvan också styrkan i förhållandet mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln (Hair et al., 2010). Vi gjorde regressionen på samtliga aktiviteter mot elevens 

prestation och pedagogisk prestation för att se om det fanns stöd för hypoteserna eller om 

de skulle förkastas. 

 

 

3.6 Inomvetenskapliga forskningsetiska överväganden 

Ett inomvetenskapligt forskningsetiskt övervägande som är viktigt för vårt examensarbete 

handlar om att informerat samtycke ska finnas (Vetenskapsrådet, 2017). Vi informerade 

om undersökningen i ett följebrev utifrån det Vetenskapsrådet (2017) beskriver men även 

vikten av konfidentialitetskravet som i grunden innebär frivillighet att delta och att ingen 

ska lida av forskningen som genomförs genom att uppfatta det som obehagligt eller 

kränkande. Följebrevet innehöll en kort förklarande text om syftet, det bidrag 

undersökningspersonerna ger till studien, konfidentialitet och kontaktdetaljer om 

respondenterna önskade ytterligare information om studien, vilket krävs enligt David och 

Sutton (2016). För respondenterna fanns det möjlighet att avbryta sitt deltagande i vår 

enkätstudie eftersom det enligt Vetenskapsrådet (2017) ska innebära full frivillighet att 

delta. De enkätsvar som inte var fullständiga tog vi därför inte med i vår studie eftersom vi 

tolkade att dessa inte ville delta i studien. 



   

 
23 

 

 

 

3.7 Extern validitet och ekologisk validitet  

Ekologisk validitet handlar om hur väl forskningsresultat inom samhällsvetenskapliga 

området kan tillämpas i den mänskliga vardagen (Bryman, 2018) och här anser vi att 

resultaten av detta examensarbete kommer att kunna användas för att utveckla den 

specialpedagogiska professionen och den specialpedagogiska rollen. I skolan finns en nytta 

av den kunskapen så att en utveckling sker mot att alla elever ska få så bra undervisning 

som möjligt.  

 

Den ekologiska validiteten handlar också om den situation i vilken datainsamlingen och 

slutsatser sker (Bryman, 2018). Exempelvis kan svaren i enkätundersökning få en 

begränsad ekologisk validitet om respondentens svar påverkas av den onaturliga situation 

det innebär att svara på en enkät, vilket vi fick ha i beaktande i vår undersökning (ibid.). 

Vid en tvärsnittsdesign är det ofta risk att den ekologiska validiteten blir lidande utifrån 

den teknik som används vid datainsamlingen, vilket vi fick ha i beaktande (ibid.). Det som 

rör hur resultaten från en undersökning kan generaliseras i andra kontexter eller 

verksamheter och som tillhör extern validitet (ibid.) så tror vi att resultaten från detta 

examensarbete även kan röra andra områden och branscher utanför skolan. Roller och 

förväntningar speglar hur en profession används i en organisation så det är viktigt att 

identifiera roller eller förtydliga roller för att kunna genomföra förändringsarbeten (ibid.). 

 

Ekologisk validitet som var viktigt att ta i beaktande i vårt examensarbete var om vi hade 

oklara frågeformuleringar i våra enkätfrågor, tydligt informationsbrev, hur vi delade ut vår 

enkät genom mejl som vi ansåg vara ett effektivt sätt för att minska bortfall och att vi var 

noggranna i bearbetningen och analysen av de svar vi fick in. 
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4. Resultat  
 

I resultatet presenteras beskrivande statistik i tabellform från enkäten. I tabell 5-9 

presenteras specialpedagogens aktiviteter och i tabell 10-11 presenteras elevens och den 

pedagogiska prestationen. I tabell 12 och figur 1 görs en regression med elevens prestation 

som beroende variabel. Tabell 13 och figur 2 visar en regression med pedagogiska 

prestation som beroende variabel. 

 

 

4.1 Beskrivande statistik över den specialundervisande rollen 

I resultatet visas beskrivande statistik i tabell 5-9 över specialundervisande-, handledande, 

skolutvecklande, dokumenterande och elevhälsofrämjande aktiviteter. Begreppen är 

uppbyggda med fem olika variabler som var och en mäter en specifik aktivitet av begreppen 

och som även svarar mot vår definition. Skalorna i tabellerna gick från -2 till +2 där -2 

betyder inte alls aktiv och +2 betyder mycket aktiv. Enligt Hair et al. (2010) är det 

rekommenderade värdet för Cronbach’s alpha 0,70 eller högre. För samtliga av våra fem 

avgränsande aktiviteter är Cronbach’s alpha högre än 0.70, Vi kunde slå samman samtliga 

variabler eftersom dessa mäter samma sak, vilket vårt mått på reliabilitet visar. 

 

 

Tabell 5: Specialundervisande aktiviteter (SA) (N=132) 

Specialundervisande aktiviteter (Cronbach's alpha=0.74) Min Max Medel 
Standard- 

avvikelse 

SA 1: Enskild undervisning -2 2 0,39 0,9 

SA 2: Undervisning i liten grupp -2 2 0,55 1,03 

SA 3: Undervisning i klass -2 2 0,1 0,98 

SA 4: Riktat specialpedagogiskt stöd under matsituation -2 2 0 1,12 

SA 5: Riktat specialpedagogiskt stöd under rast -2 2 0,04 1,16 

SA totalt -2 2 0,22 0,73 

 

I tabell 5 visas beskrivande statistik över specialundervisande aktiviteter. Vi ser i tabell 5 

att medelvärdet varierade mellan 0,00 (alltså neutral) till 0,55 som mest. Vi ser också att 

om vi tar ett medelvärde för samtliga variabler sammanslagna som ett begrepp är 

medelvärdet 0,22.  
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Tabell 6: Handledande aktiviteter (HA) (N=132) 

Handledande aktiviteter (Cronbach's alpha=0.88) Min Max Medel 
Standard- 

avvikelse 

HA 1: Handledning till föräldrar -2 2 0,39 1,04 

HA 2: Handledning till arbetslag -2 2 0,58 1,02 

HA 3: Professionella samtal -2 2 0,4 1,05 

HA 4: Handledning inför och under utvecklingssamtal -2 2 0,15 1,06 

HA 5: Handledning till elev och elevgrupper -2 2 0,24 1,05 

HA totalt -2 2 0,35 0,85 

 

I tabell 6 visas beskrivande statistik över handledande aktiviteter. Vi ser i tabell 6 att 

medelvärdet varierade mellan 0,15 till 0,58 som mest. Ett medelvärde för samtliga variabler 

sammanslagna som ett begrepp är medelvärdet 0,35. 

 

 

Tabell 7: Skolutvecklande aktiviteter (SUA) (N=132) 

Skolutvecklande aktiviteter (Cronbach's alpha=0.90) Min Max Medel 
Standard- 

avvikelse 

SUA 1: Leda pedagogisk utveckling -2 2 0,39 0,9 

SUA 2: Initiera skolutvecklande project -2 2 0,33 0,78 

SUA 3: Driver skolutvecklande project -2 2 0,46 0,92 

SUA 4: Följer upp skolutvecklingsprojekt i den egna skolan -2 2 0,3 0,92 

SUA 5: Sprider kunskap om aktuell forskning -2 2 0,32 1,01 

SUA totalt -2 2 0,36 0,77 

 

I tabell 7 visas beskrivande statistik över skolutvecklande aktiviteter. Vi ser i tabell 7 att 

medelvärdet varierade mellan 0,30 till 0,46 som mest. Medelvärde för samtliga variabler 

sammanslagna som ett begrepp är 0,36.  
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Tabell 8: Dokumenterande aktiviteter (DA) (N=132) 

Dokumenterande aktiviteter (Cronbach's alpha=0.90) Min Max Medel 
Standard 

avvikelse 

DA 1: Utför kartläggningar av elever i svårigheter -2 2 1,04 0,82 

DA 2: Deltar i utfärdande av handlingsplaner -2 2 1,01 0,82 

DA 3: Upprättar dokument för extra anpassningar för elever i svårigheter -2 2 0,71 0,87 

DA 4: Upprättar åtgärdsprogram för elever i svårigheter -2 2 1,08 0,79 

DA 5: Uppföljning av åtgärdsprogram -2 2 1,00 0,97 

DA totalt -2 2 0,907 0,73 

 

I tabell 8 visas beskrivande statistik över dokumenterande aktiviteter. Vi ser i tabell 8 att 

medelvärdet varierade mellan 0,71 till 1,08 som mest. Medelvärde för samtliga variabler 

sammanslagna som ett begrepp är 0,97.  

 

 

Tabell 9: Elevhälsofrämjande aktiviteter (EHF) (N=132) 

Elevhälsofrämjande aktiviteter (Cronbach's alpha=0.89) Min Max Medel 
Standard- 

avvikelse 

EHF 1: Deltar i skolans elevhälsoteam -2 2 1,55 0,74 

EHF 2: Initierar hälsofrämjande aktiviteter -2 2 0,28 1,09 

EHF 3: Driver hälsofrämjande aktiviteter -2 2 0,03 1,1 

EHF 4: Följer upp hälsofrämjande aktiviteter -2 2 -0,02 1,17 

EHF 5: Anpassar lärmiljön på skolan -2 2 0,39 1,01 

EHF totalt -2 2 0,45 0,86 

 

I tabell 9 visas beskrivande statistik över elevhälsofrämjande aktiviteter. Vi ser i tabell 9 

att medelvärdet varierade mellan - 0,02 till 1,55. Medelvärdet för samtliga variabler 

sammanslagna som ett begrepp är 0,45.  

 

 

4.2 Beskrivande statistik om elevens- och pedagogisk prestation 

I tabell 10 och 11 visas beskrivande statistik över elevens och pedagogisk prestation. Vi 

har byggt upp begreppet med hjälp av olika variabler som var och en mäter en specifik 

aktivitet av elevens prestation respektive pedagogisk prestation. Variablerna svarar mot vår 

definition. Skalan i tabellerna gick från -2 till +2 där -2 betyder stämmer inte alls och +2 

betyder stämmer i mycket hög utsträckning. Samtliga variabler kunde slås samman 

eftersom dessa mäter samma sak, vilket vårt mått på reliabilitet visar (Cronbach’s alpha > 

rekommenderat värde på 0,70 enligt Hair et al., 2010). 
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Tabell 10: Elevens prestation (EP) (N=132) 

Elevens prestation (Cronbach's alpha=0.80) Min Max Medel 
Standard- 

avvikelse 

EP 1: Hög trygghet -2 2 0,77 0,9 

EP 2: Hög motivation -2 2 0,53 0,84 

EP 3: Hög måluppfyllelse av elevresultat -2 2 0,41 0,79 

EP 4: Att alla får det stöd de behöver -2 2 -0,17 1,03 

EP totalt -2 2 0,39 0,71 

 

I tabell 10 visas beskrivande statistik över elevens prestation. Vi ser i tabell 10 att 

medelvärdet varierade mellan -0,17 till 0,77 som mest. Medelvärde för samtliga variabler 

sammanslagna som ett begrepp är 0,39. 

 

 

Tabell 11: Pedagogisk prestation (PP) (N=132) 

Pedagogisk prestation (Cronbach's alpha=0.79) Min Max Medel 
Standard- 

avvikelse 

PP 1: Hög öppenhet i olika frågor -2 2 0,73 0,87 

PP 2: Gott samarbete. -2 2 0,79 0,86 

PP 3: Hög respekt för olika kompetenser mellan yrkesgrupper -2 2 0,65 0,92 

PP 4: Hög arbetstillfredsställelse bland alla pedagoggrupper -2 2 0,07 0,88 

PP 5: Hög andel av utbildade pedagoger -2 2 1,36 0,87 

PP 6: Hög andel legitimerad personal -2 2 1,37 0,88 

PP totalt -2 2 0,83 0,62 

 

I tabell 11 visas beskrivande statistik över pedagogisk prestation. Vi ser i Tabell 11 att 

medelvärdet varierade mellan 0,07 till 1,37 som mest. Medelvärde för samtliga variabler 

sammanslagna som ett begrepp är 0,83.  

 

 

4.3 Test av hypoteser med regressioner 

I tabell 12 och 13 görs en statistisk hypotesprövning för att se hur specialundervisande- 

(H1), handledande- (H2), skolutvecklande- (H3), dokumenterande- (H4) och 

elevhälsofrämjande aktiviteter (H5) påverkar (-->) elevens prestation. Hypotesprövning 

görs med den statistiska metoden regression för att se samband mellan aktiviteterna och 

prestation, om det finns stöd för hypotesen.  
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Tabell 12: Regression med elevens prestation som beroende variabel 

Hypotes Beta 
t-

värde 
p-värde Tolkning 

H1 a: SA-->EP 0,32 4,52 0,000 Stöd för hypotes 

H2 a: HA-->EP 0,36 4,92 0,000 Stöd för hypotes 

H3 a: SUA-->EP 0,17 2,39 0,018 Stöd för hypotes 

H4 a: DA-->EP 0,00 0,03 0,977 Ej stöd för hypotes 

H5 a: EHF-->EP 0,09 1,23 0,221 Ej stöd för hypotes 

  

R2 50%  

Adj. R2 48%   

 

Tabell 12 visar först och främst att våra samtliga fem oberoende variabler kan förklara så 

mycket som 48 % av variationen runt medelvärdet av elevens prestation (Tabell 12: Adj. 

R2=48%). Vi började sedan med att se om den oberoende variabeln specialundervisande 

aktivitet kan förklara elevens prestation (H1a) och vi kunde bekräfta detta (Tabell 12: 

beta=0,32; p <0,001) och fick stöd för att specialundervisande aktiviteter påverkar elevens 

prestation. På samma sätt ser vi att handledande aktiviteter (H2a) påverkar elevens 

prestation (Tabell 12: beta=0,36; p <0,001). Skolutvecklande aktiviteter (H3a) en stark 

påverkan på elevens prestation (Tabell 12: beta=0,17; p <0,05). Tyvärr fann vi inget stöd 

för att dokumenterande aktiviteter (H4a) skulle påverka elevens prestation eftersom 

betavärdet var svagt och ej statistiskt signifikant (Tabell 12: beta=0,00; p>0,05). Vi fann 

heller inget stöd för att elevhälsofrämjande aktiviteter (H5a) skulle påverka elevens 

prestation, eftersom betavärdet var svagt och ej statistiskt signifikant (Tabell 12: beta=0,09; 

p>0,05). 
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Figur 1: Elevens prestation 
 

 

Figur 1 visar grafiskt det som tabell 12 visar nämligen att aktiviteterna SA, HA och SU får 

statistiskt stöd för hypotesen och visar att de påverkar elevens prestation medan 

aktiviteterna DO och EHF inte får statistiskt stöd för hypotesen och visar att de inte 

påverkar elevens prestation. 

 

 

Tabell 13: Regression med pedagogisk prestation som beroende variabel 

Hypotes Beta 
t-

värde 
p-värde Tolkning 

H1 b: SA-->PP 0,13 1,44 0,152 Ej stöd för hypotes 

H2 b: HA-->PP 0,05 0,5 0,618 Ej stöd för hypotes 

H3 b: SUA-->PP 0,27 2,93 0,004 Stöd för hypotes 

H4 b: DA-->PP 0,24 2,39 0,018 Stöd för hypotes 

H5 b: EHF-->PP -0,24 -2,52 0,013 Stöd för hypotes 

  

R2 20%  

Adj. R2 17%   

 

 

Tabell 13 visar först och främst att våra samtliga fem oberoende variabler kan förklara så 

mycket som 17 % av variationen runt medelvärdet av pedagogisk prestation, vilket är fullt 

acceptabelt (Hair, 2010) (Tabell 13: Adj. R2=17%). Vi började sedan med att se om den 

oberoende variabeln specialundervisande aktivitet kan förklara pedagogisk prestation 
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(H1b) men kunde inte bekräfta detta (Tabell 13: beta=0,13; p>0,05). På samma sätt ser vi 

att handledande aktiviteter (H2) inte påverkar pedagogisk prestation (Tabell 13: beta=0,05; 

p>0,05). Däremot ser vi att skolutvecklande aktiviteter (H3) har en stark påverkan på 

pedagogisk prestation (Tabell 13: beta=0,27; p <0,05). Vi fann även som väntat ett stöd för 

att dokumenterande aktiviteter (H4) påverkar pedagogisk prestation, eftersom betavärdet 

är statistiskt signifikant (Tabell 13: beta=0,24; p <0,05). Det finns även en statistiskt 

signifikant relation mellan elevhälsofrämjande aktiviteter (H5) och pedagogisk prestation 

men lite förvånande är sambandet negativt (Tabell 13: beta= -0,24; p <0,05). 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Pedagogisk prestation 
 

 

Figur 2 visar grafiskt det som tabell 13 visar nämligen att aktiviteterna SA, HA inte får 

statistiskt stöd och visar att de inte påverkar pedagogisk prestation medan aktiviteterna SU, 

DO och EHF får statistiskt stöd och visar att de påverkar pedagogisk prestation. 
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4.4 Öppna svar 

Vi har tematiserat och tolkat öppna svar från respondenterna i resultatet mot de 

specialpedagogiska aktiviteterna. I varje specialpedagogisk aktivitet finns något eller några 

svar representerade i citatform. 

 

4.4.1 Specialundevisande aktivitet 

Den specialundervisande aktiviteten omfattar individuell undervisning eller 

gruppundervisning, riktat stöd under matsituationer och raster (Lindqvist et al., 2011; 

Rosenqvist, 2007; Runström Nilsson, 2017).  

 

“Specialpedagogen borde arbeta mer intensivt och kontinuerligt med barn i behov av 

särskilt stöd! “- Svar 1 

 

“En specialpedagog besitter stor/särskild kunskap om elevers svårigheter och bör därför 

handha de elever som så att säga är de ”svåraste" fallen. Tester av olika slag kanske kan 

läggas på någon annan med god kompetens!” Svar 2 

 

“… då kunde specialpedagogerna ägna tiden till de är utbildade för nämligen hjälpa de 

elever som verkligen behöver expert hjälp.”- Svar 3 

 

4.4.2 Handledande aktivitet 

Den handledande aktiviteten omfattar handledning av föräldrar, arbetslag, elever, 

elevgrupper och professionella samtal (Ahlberg, 2015; Lindqvist et al., 2011; Sundqvist, 

2012).  

 

“Det vi behöver i skolan är personal som arbetar med elever inte personal som talar om 

för oss att göra saker som vi 1. redan känner till 2. inte har möjlighet att utföra eftersom 

förutsättningarna inte är anpassade till det som specialpedagog tycker att vi ska göra. Det 

är ett mycket ineffektivt system!”- Svar 4 

 

“Eftersom relation och bemötande av elever i svårigheter är så viktigt så är det av stor vikt 

att lära känna eleverna och deras lärmiljö för att kunna vara ett stöd för eleverna och 

kunna handleda pedagogerna på bästa sätt. Det är också viktigt att specialpedagogen 

arbetar med elevhälsoteamet med alla professionerna för arbetet med värdegrunden i 

klasser och med pedagoger.”- Svar 5 
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”Att handleda övrig personal i det pedagogiska arbetet kring elever i svårigheter och finna 

individanpassade lösningar och anpassningar.”- Svar 6 

 

4.4.3 Skolutvecklande aktivitet 

Den skolutvecklande aktiviteten omfattar att leda pedagogisk utveckling, initiera, driva och 

följa upp skolutvecklande aktiviteter samt sprida kunskap om aktuell forskning (Ahlberg, 

2015; Lindqvist et al., 2011; Rosenqvist, 2007; Runström Nilsson, 2017; Szwed, 2007).  

 

“Specialpedagogen är en bra resurs på skolan i att hjälpa elever och att hitta 

framgångsfaktorer i arbetet med elever som har det svårt. Men specialpedagogen får ofta 

hantera andra saker som inte är direkt kopplade till rollen. Många tror att 

specialpedagogen har svar på alla frågor som rör skolan vilket inte stämmer. 

Specialpedagogen har en bred kompetens men allt som rör skolan kan inte en 

specialpedagog veta. Även föräldrar tror ibland att bara eleven får träffa en 

specialpedagog så löser sig allt.” - Svar 7 

 

“Jag har aldrig tänkt på att en specialpedagog kan ha så många uppgifter i skolan. Det 

ser verkligen olika ut på de skolor jag har varit på om det finns specialpedagoger och 

hur mycket tid det finns avsatt till en specialpedagog. Min erfarenhet är att ju mer man 

satsar på att ha specialpedagoger desto mer kvalité har det blivit på all undervisning.”- 

Svar 8 

 

4.4.4 Dokumenterade aktivitet 

Den dokumenterande aktiviteten omfattar kartläggning av elever i svårigheter, utfärdande 

av handlingsplaner, upprättande av dokument för extra anpassningar och åtgärdsprogram 

samt uppföljning av handlingsplaner och åtgärdsprogram (Lindqvist et al., 2011; Partanen, 

2017; Runström Nilsson, 2017). 

 

“Gemensamt synsätt på elevens rätt till och möjlighet att lyckas. Se anpassningar av 

lärmiljön som något som gagnar många elever på skolan. Att eleverna ses som just i 

svårigheter och därför kan få rät stöd i skolarbetet. Specialpedagogen är ett viktigt stöd 

för att stötta pedagogerna i att dokumentera och följa upp elever i svårigheter.” Svar 9 

 

4.4.5 Elevhälsofrämjande aktivitet 

Den elevhälsofrämjande aktiviteten omfattar specialpedagogens deltagande i skolans 

lokala elevhälsoteam samt att initiera, driva och följa upp hälsofrämjande aktiviteter 

(Lindqvist et al., 2011; Runström Nilsson, 2017; Persson, 2013; Runström Nilsson, 2017). 
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“Att initiera ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Ha ett fokus på att 

skapa förutsättningar för att eleverna ska nå en god måluppfyllelse.” Svar 10  

 

“Skolsvårigheter är skolan bra på att lösa med den kompetens vi har men många elever 

kommer till skolan med svårigheter/problem som ligger utanför skolan, detta kan vara 

svårt att kompensera för genom att det inte är själva undervisningen som är problemet.”- 

Svar 11 
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5. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat kopplade till vår teoridel i 

resultatdiskussionen. Vi för en diskussion kring specialpedagogens roll i skolan och vilka 

specialpedagogiska aktiviteter specialpedagogen är verksam i tillsammans med elever och 

medarbetare. Det unika i vår studie är att vi har operationaliserat de aktiviteter som 

specialpedagogen utför i skolans verksamhet som är specialundervisande-, handledande- 

skolutvecklande-, dokumenterande- och elevhälsofrämjande aktiviteter. Detta har vi gjort 

för att undersöka om det finns samband och om aktiviteterna påverkar elevens 

måluppfyllelse och prestation. Vi har även undersökt om det finns samband mellan dessa 

aktiviteter och den pedagogiska prestationen i skolans verksamhet. I slutet av avsnittet 

kommer en metoddiskussion där vi diskuterar vår metod i studien. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I skolan mäts prestationer dels genom hur väl eleven når upp till mål (Karlsson & Grönlund 

2011) men även elevens motivation och hälsa (Pearson et al., 2015). I skolan liksom på 

andra arbetsplatser mäts även prestationer med utgångspunkt från pedagogers motivation, 

välmående, samarbete och samlade kompetens (Klusmann et al., 2008). En central resurs 

som på senare tid allokeras allt oftare är specialpedagogen som ska bidra till att dels stärka 

elevens prestationer och bidra till att skolans miljö stärks (Cole, 2005). Detta uppdrag är 

centralt för specialpedagogens formella roll och som utgångspunkt för att fullt ut förstå det 

här examensarbetets syfte och det sätt vi drar slutsatser av resultaten. 

 

Specialpedagogen ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande samtidigt som 

specialpedagogen ska samverka med flera olika yrkesgrupper för att alla elever ska nå så 

långt som möjligt i sitt lärande (Persson, 2013). I examensarbetet har vi fokuserat på 

begrepp som medarbetare till specialpedagogen skattat och därför har vi låtit medarbetare 

skatta aktiviteterna som är direkt relaterade till specialpedagogens roll och för att hitta dess 

samband till prestation. Arbetet ligger på så sätt i linje med Skolverket (2011) som menar 

att elevens måluppfyllelse och prestation i skolarbetet påverkas positivt om eleven fått goda 

förutsättningar för att ta del av undervisningen (Karlsson & Grönlund, 2011) Här ser vi att 

specialpedagogen med sin kompetens kan vara med och bidra till att medarbetare utvecklas 

som i sin tur påverkar skolans verksamhet så att det blir en tillgänglig lärmiljö som kommer 

att gagna alla elever (Figur 1 och Figur 2). 

 

En utgångspunkt är att frågan om den specialpedagogiska rollen som arbetar främst 

främjande och förebyggande och dess relation till prestation är relativt enkel att svara på 

eftersom vi i litteraturen ser att flera pekar på att måluppfyllelsen ökar om 
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specialpedagogen arbetar främjande och förebyggande (Ahlberg, 2015; Partanen, 2012; 

Runström Nilsson, 2017). Vårt arbete med öppna svar i enkäten, den litteratur som finns 

på området samt vår praktiska konkretisering av specialpedagogiska aktiviteter som bygger 

upp begreppen visar att rollen är komplex och dess relation till prestation är mångfacetterad 

(Rosenqvist, 2007; Szwed, 2007). Vi ser i vårt arbete att specialpedagogens yrkesroll är 

komplex och många olika arbetsuppgifter kan utföras av en specialpedagog eftersom 

specialpedagogen kan verka i skolans verksamhet på alla stadier både på elevnivå, skolnivå 

och organisationsnivå. Utifrån den litteratur vi läst och egen erfarenhet ville vi synliggöra 

den komplexa rollen. Vi använde Lindqvist et al. (2011) som lyft fram aktiviteter som är 

kopplade till specialpedagogens uppdrag. Den komplexa rollen framkommer även tydligt 

i ett av våra öppna svar “Jag har aldrig tänkt på att en specialpedagog kan ha så många 

uppgifter i skolan...” (Svar 8) 

 

Examensarbetets två viktigaste resultat är: (1) En unik operationalisering med konkreta 

praktiska specialpedagogiska aktiviteter som följer Lindqvist et al (2011) definition på den 

roll en specialpedagog kan anta. (2) Vi har dessutom kunnat påvisa att den 

specialpedagogiska rollen är komplex i och med att specialpedagogen verkar i de 

specialpedagogiska aktiviteterna på olika nivåer i skolans verksamhet. Vissa 

specialpedagogiska aktiviteter, utifrån våra resultat påverkar dock elevens prestation 

tydligare. Dessa specialpedagogiska aktiviteter är specialundervisande-, handledande- och 

skolutvecklande aktiviteter medan andra såsom dokumenterande aktiviteter och 

elevhälsofrämjande aktiviteter påverkar den pedagogiska prestationen. 

 

Lindqvist et al (2011) har i sin studie undersökt hur olika yrkeskategorier inom skolan har 

skilda uppfattningar om varför elever får problem i skolan, hur de tror att de kan hjälpa 

elever i svårigheter samt vad de tycker att specialpedagogen ska arbeta med. 

Specialpedagogiska aktiviteter som Lindqvist et al hade med i sin undersökning var 

specialundervisande aktiviteter, skolutvecklande aktiviteter, dokumenterande aktiviteter, 

elevhälsofrämjande aktiviteter och handledande aktiviteter vilka vi även använde oss av i 

vår studie. Studien visade att det var vanligast att respondenterna ansåg att 

specialpedagogen ska arbeta direkt med enskilda elever. Mer än hälften av deltagarna 

tycker att specialpedagoger ska ha det största inflytande på innehållet i utbildningen mot 

elever i behov av särskilt stöd och det framkommer att det finns förväntningar på att 

specialpedagogen ska ta ansvaret för denna grupp elever (Lindqvist, et al, 2011). När vi 

frågar i vår enkät om hur aktiv specialpedagogen är i specialundervisade aktiviteter så är 

specialpedagogen mer aktiv i specialundervisning av elever enskilt och i liten grupp. I vår 

studie framkommer av de specialpedagogiska aktiviteterna att specialundervisning 

påverkar elevens prestation. Intressant är att våra öppna svar även speglar detta 

“Specialpedagogen borde arbeta mer intensivt och kontinuerligt med barn i behov av 

särskilt stöd! “- (Svar 1) Specialpedagogerna angav oftare än andra yrkesgrupper att de ska 

arbeta med skolutveckling, dokumentation, utvärdering och förebyggande elevhälsoarbete 

(ibid.) I vår undersökning operationaliserade vi varje aktivitet som specialpedagogen utför 
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i skolans verksamhet (ibid.). Vi var intresserade av att se om det finns samband och i så 

fall om aktiviteterna påverkar elevens måluppfyllelse och prestation. Vi undersökte även 

om det fanns samband inom de olika aktiviteterna, vilket det fanns. Detta inre samband, 

även kallat Cronbach’s alpha visar på att begreppen mäter det de är avsedda att mäta. Vi 

har därför på basis av Lindqvist et al (2011) utvecklat definitionen så att den omfattar en 

helt unik operationalisering för varje specialpedagogisk aktivitet. Det här förtydligandet 

skapar ett underlag för att även kunna skapa arbetsbeskrivningar, organisera arbetet och ge 

skolledning verktyg för att utveckla och rikta varje enskild del av rollen så att den utvecklar 

skolmiljön på bästa sätt. På det sättet tror vi att en skolutveckling kan bedrivas som ger alla 

elever möjlighet till högre måluppfyllelse.  

 

Vårt nästa bidrag visar att rollen som präglas av specialundervisande-, handledande- och 

skolutvecklande aktiviteter påverkar elevens prestation. Elevens prestation är ett mått som 

vi tagit fram själva och som inte bara mäter hårda resultat utan även omfattar graden av 

trygghet, motivation, måluppfyllelse av elevresultat samt tillgång till det stöd de behöver. 

När vi slår ihop dessa aspekter ser vi ett samband mot delar av den specialpedagogiska 

rollen som vi operationaliserat. Vi ser nämligen ett samband som betyder att när dessa tre 

aktiviteter är kopplade till den specialpedagogiska rollen kommer det att även stödja 

elevens prestation. Den här undersökningen är unik i sitt slag och ett första försök att mäta 

kopplingen till prestation och därför bör man även tolka med försiktighet att 

dokumenterande aktiviteter och elevhälsofrämjande aktiviteter inte direkt stödjer elevens 

prestation. Vi ser vissa kopplingar i våra resultat till Lindqvist et al. (2011) speciellt mot 

specialundervisande aktivitet där medarbetarna framhåller att specialpedagogerna i mycket 

hög grad ska arbeta med specialundervisning riktat mot enskilda elever eller mindre 

grupper vilket inte specialpedagogerna ansåg i lika hög grad.  

 

I sambanden mot prestation har vi även integrerat en annan mätpunkt på prestation som 

omfattar pedagogisk prestation. Även detta mått skapade vi genom att sätta samman ett 

antal prestationsaktiviteter som mäter samma sak. Detta prestationsmått riktar sig mot 

personalen och mäter graden av öppenhet i olika frågor, samarbete, respekt för olika 

kompetenser mellan yrkesgrupper, arbetstillfredsställelse bland alla pedagoggrupper, andel 

av utbildade pedagoger och andel legitimerad personal. Detta pedagogiska prestationsmått 

stöds och drivs av rollerna som utgörs av skolutvecklande aktiviteter, dokumenterande 

aktiviteter och sedan även ett negativt samband till skolhälsofrämjande aktiviteter. Liksom 

tidigare samband bör dessa tolkas med försiktighet och speciellt att rollerna 

specialundervisande och handledande aktiviteter inte visade på något signifikant samband. 

Även här ser vi vissa kopplingar till Lindqvist studie där specialpedagogerna i högre grad 

än medarbetare anser att de ska arbeta med skolutveckling, dokumentation, utvärdering och 

förebyggande elevhälsoarbete. Vi tror att specialpedagoger i högre grad har kunskap om 

att dessa specialpedagogiska aktiviteter har effekt på elevers prestation och den 

pedagogiska prestationen. Med sin kunskap påverkar de medarbetare att i större 

utsträckning ha ett relationellt perspektiv i skolans verksamhet. I vår studie utgår vi från ett 
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relationellt perspektiv som är ett inkluderande synsätt och en samverkan av olika 

kompetenser i verksamheten som specialpedagogen arbetar i (Ahlberg, 2015; Nilholm, 

2007; Persson, 2013). Vi ser exempelvis i våra resultat att den skolutvecklande aktiviteten 

påverkar den pedagogiska prestationen. Om vi kopplar ihop detta med att vi i våra resultat 

ser att andelen personal med pedagogisk utbildning är hög (tabell 11) ser vi det som en 

viktig pusselbit eftersom vi tror att medarbetare som har en pedagogisk utbildning som bas 

troligen tar till sig ny kunskap och utvecklar den pedagogiska prestationen i högre grad 

(Larsson, 2018). Larsson betonar också förmågan hos medarbetare att kollektivt processa, 

förstå och tillämpa kunskap om lärande och undervisning. Vi ser det som intressant att 

lärarlyft utformade av Skolverket höjer kompetensen bland personalen vilket påverkar den 

pedagogiska prestationen på den enskilda skolan och i förlängningen även elevernas 

prestation (Larsson, 2018; Westlund, 2012). Ytterligare en viktig pusselbit som vi ser det 

är skolkulturen med informella och formella regler som kan vara avgörande för hur 

medarbetarna är villiga att ta till sig ny kunskap (Lindberg, 2015). I skolans organisation 

finns olika medarbetare med olika befattningar och olika utbildningsbakgrund vilket är 

centralt för att förstå specialpedagogens uppdrag som är att verka för samverkan mellan all 

pedagogisk personal så att alla elever når målen så långt det är möjligt (Ahlberg, 2015; 

Nilholm, 2007; Persson 2013). Vi ser både i litteraturen och i de samband mot prestation 

vi funnit i vår studie att specialpedagogen fyller en viktig roll i skolverksamheten för att 

skapa en dynamik i samverkan mellan olika professioner som slutligen gynnar den 

pedagogiska prestationen och därmed alla elever.  

 

Vi tror att en del förklaringar till resultaten i vår undersökning är mer tydliga och lättare att 

förstå än andra. Först, en övergripande förklaring är att dessa aktiviteter i rollen får olika 

betydelse beroende på vilken prestation dessa riktas mot alltså om det är mot elevens 

prestation eller den pedagogiska prestationen i skolverksamheten i stort. Vi tror även med 

stöd av Runström Nilsson (2017) att åtgärdande insatser har högre prioritet och tilldelas 

större resurser och därför är vissa undervisande, handledande och skolutvecklande 

aktiviteter tydligare kopplade till elevens prestation och lättare att förstå deras betydelse. 

Vi anser också att det finns en lång tradition i skolan där åtgärdande insatser, i form av 

specialundervisande aktiviteter riktat mot en eller några elever, är viktiga för elevens 

prestation så därför är vi inte förvånade att det är en aktivitet som får stöd i vårt resultat. 

Vi tror även med stöd av Runström Nilsson (2017) att tiden för arbete med analys, 

utvärdering och planering av förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter oftare är 

sekundära och därav får denna aktivitet mindre tydliga samband mot elevens prestation i 

vår undersökning. Däremot framträder denna senare kategori som mer betydelsefull för 

den pedagogiska prestationen.  

 

Det som är intressant i vår undersökning är att respondenterna skattar att 

specialpedagogerna i hög utsträckning arbetar med dokumenterade aktiviteter (tabell 8). 

Samtidigt visar vår undersökning att den dokumenterande aktiviteten inte påverkar elevens 

prestation (figur 1) utan endast den pedagogiska prestationen (figur 2) vilket vi tidigare 
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påpekat att vi vill tolka med försiktighet. Det kommer även fram i respondenternas öppna 

svar där de uttrycker en önskan att specialpedagogerna ska arbeta med elever i svårigheter 

“då kunde specialpedagogerna ägna tiden till de är utbildade för nämligen hjälpa de elever 

som verkligen behöver expert hjälp” (svar 3). Specialpedagogen ska stödja pedagogerna i 

exempelvis dokumentationsarbete och ovanstående motsättning tror vi kan bidra till att det 

upplevs som att alla elever inte får det stöd de behöver vilket vi också ser i vårt resultat 

(tabell 10). I Runström Nilssons (2017) beskrivning av hur elevhälsan ska vara verksam på 

olika nivåer inom skolan såväl på övergripande skolnivå som på elevnivå finner vi stöd för 

att de dokumenterande aktiviteterna exempelvis i form av kartläggningar och utredningar 

är viktiga och en del av elevhälsoteamets uppdrag. Vi ser att det finns en intressant 

spänning av de dokumenterade aktiviteternas betydelse för elevens och den pedagogiska 

prestationen i skolan. Upplevelsen hos respondent kan variera beroende på den enskilde 

medarbetarens arbetssituation och vilken kompetens denne har i specialpedagogik. 

 

I vår undersökning kunde vi inte finna stöd för att elevhälsofrämjande aktiviteter påverkar 

elevens prestation (tabell 12) som vi tolkar med försiktighet i ljuset av det Partanen (2012) 

säger att elevhälsofrämjande aktiviteter ska vara generella aktiviteter som främjar en större 

grupp elever i skolans verksamhet. Utifrån det relationella perspektivet blir elevhälsoarbete 

ett gemensamt ansvar för alla medarbetare inom skolan och specialpedagogen kan inte 

användas som en specialistkompetens som endast används när en elev får problem i mötet 

med skolsystemet (Nilholm, 2012). Fokus hamnar ändå ofta på akuta och åtgärdande arbete 

menar Partanen (2012) istället för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete vilket gör 

att våra resultat speglar upplevelsen att hälsofrämjande aktiviteter inte påverkar den 

enskilda eleven. De öppna svaren speglar dock en medvetenhet om att elevhälsofrämjande 

arbetet är viktigt “Att initiera ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Ha 

ett fokus på att skapa förutsättningar för att eleverna ska nå en god måluppfyllelse.”(svar 

10) Detta öppna svar visar att det finns en medvetenhet inom skolans organisation att de 

elevhälsofrämjande aktiviteterna är viktiga för elevens prestation inte minst när vi ser till 

de mjuka värdena av prestation såsom trygghet, motivation och välmående som måste 

finnas där för att eleven ska kunna ta del av undervisningen och utvecklas.  

 

De handledande aktiviteterna visar ett samband att de påverkar elevernas prestation vilket 

de inte gör mot den pedagogiska prestationen som också är intressanta resultat. Dessa 

resultat speglar att aktiviteten handledning är en diffus aktivitet eftersom den ibland kan 

ske i samband med andra kollegiala möten såsom planering och andra möten på 

arbetsplatsen så de vävs in i varandra (Sundqvist, 2012).  

 

I vår undersökning ser vi att de skolutvecklande aktiviteterna visar samband och påverkar 

både elevens prestation och den pedagogiska prestationen i skolans verksamhet. Även de 

öppna svaren bekräftar det “Specialpedagogen är en bra resurs på skolan i att hjälpa elever 

och att hitta framgångsfaktorer i arbetet med elever som har det svårt…”(svar 8) Om 

perspektivet är att skolsvårigheter uppstår i mötet mellan eleven och skolan blir också 
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skolans lärmiljö och då även undervisningen mer i fokus. Ahlberg (2015) säger att 

skolutvecklingens syfte är att förbättra verksamheten för såväl elever som personal i skolan 

ser vi som en stark koppling till litteraturen och våra resultat. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vår studie har hög tillförlitlighet, anser vi eftersom vi i vår metod tydligt beskriver hur vi 

operationaliserar de centrala begreppen för vår studie som är de specialpedagogiska 

aktiviteterna specialundervisande-, handledande- skolutvecklande-, dokumenterande- och 

elevhälsofrämjande aktiviteter (Lindqvist et al., 2011) och hur de påverkar prestation i 

skolans verksamhet. Vid utformandet av en enkät är det viktigt att lägga ner mycket tid på 

frågeformuleringarna så att respondenterna skulle förstå frågorna på ett sådant sätt som 

eftersträvades samt att frågorna verkligen samlade in data som svarade på forskningsfrågan 

som vi har (Backman et al., 2012). Pilotstudien som genomfördes hjälpte oss att formulera 

frågorna än tydligare. Vi valde att ha slutna frågor för att kunna formulera frågorna 

uttömmande vilket enligt David och Sutton (2016) betyder att svarsutrymmet ska ha 

relevanta svar och inte utelämna svar så att respondenterna får svårt att svara på frågan. De 

slutna frågorna i vår enkät höjer tillförlitligheten i vår studie anser vi eftersom 

respondenterna svarade på det vi ville ha svar på mot vårt syfte i undersökningen. Frågorna 

inom varje specialpedagogisk aktivitet mäter samma sak genom ett internt samband, den 

sk flervariabelprincipen (Hair et al., 2010) genom summeringen av variablerna som mäter 

samma sak. Det betyder att vi har en hög reliabilitet och att frågorna kring varje 

specialpedagogiskt begrepp mäter samma sak. Vi anser att detta är viktigt för vår studie att 

vi kunde får en hög reliabilitet på frågorna för att kunna göra regressionsanalysen säkrare. 

De slutna svaren anser vi var en viktig pusselbit i vår enkät som var kopplade till varje 

specialpedagogisk aktivitet och möjliggjorde att vi kunde göra en regressionsanalys för att 

se om de specialpedagogiska aktiviteterna påverkade prestation. I operationaliseringen av 

begreppet prestation kunde medarbetarna göra skattningar av mjuka värden så som hög 

öppenhet, gott samarbete, hög respekt mellan olika yrkesgrupper och hög 

arbetstillfredsställelse. De kunde även göra skattningar kring andel utbildade och 

legitimerad personal som speglar hårda värden av prestation som sammantaget blir den 

pedagogiska prestationen i skolverksamheten. Den här konceptualiseringen av prestation 

med en flervariabelsanalys ger ett rikare begrepp till skillnad mot om endast en variabel 

finns med. Variablerna andel utbildade eller legitimerade pedagoger är på den enskilda 

skolan konstant vid undersökningstillfället men om vi kopplar ihop de variablerna med hur 

medarbetare tar till sig ny kunskap och utvecklar den pedagogiska prestationen blir det 

relevant att ha med dessa variabler (Larsson, 2018). Larsson betonar också förmågan hos 

medarbetare att förstå och tillämpa kunskap om lärande och undervisning vilket även 

lärarlyft och annan kollegial handledning direkt påverkar den pedagogiska prestationen och 

i förlängningen elevernas prestation (Larsson, 2018; Lindberg, 2015; Westlund, 2012). I 

skattningen till elevens prestation fanns frågor ställda kring mjuka värden som var ställda 
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mot bland annat elevens trygghet och motivation. Frågor ställda kring mer hårda värden 

om elevens prestation handlade om elevens resultat i skolämnena. Även här anser vi att det 

blir ett rikare begrepp kring elevens prestation när en flervariabelsanalys används eftersom 

elevernas prestation är en samhandling och ger förutsättningar att ta kunna ta del av 

undervisningen, uppnådd måluppfyllelse och god elevhälsa (Karlsson & Grönlund, 2011). 

Genom denna operationalisering av begreppet prestation ger det oss möjligheten att göra 

en regression med de specialpedagogiska aktiviteterna (Hair et al., 2010). Urvalet i vår 

undersökning som bestod av självreflektioner från olika yrkesgrupper verksamma inom 

skolan anser vi blir ett representativt urval eftersom det fanns svar från alla yrkesgrupper, 

dock så var klasslärare och ämneslärare den större gruppen av respondenter (Tabell 1). 

 

Vi anser att det kan vara svårt att dra allt för stora generella slutsatser för skolverksamhet i 

Sverige eftersom studien enbart är gjord i en kommun. För att dra generella slutsatser för 

skolverksamheter i stort hade vi behövt genomföra enkäten i fler kommuner. Det som rör 

hur resultaten från en undersökning kan generaliseras i andra kontexter eller verksamheter 

och som tillhör extern validitet (Bryman, 2018) så tror vi att resultaten från denna studie 

även kan röra andra områden och branscher utanför skolan. Vi tror att roller och 

förväntningar speglar hur en profession används i en organisation så det är viktigt att 

identifiera roller eller förtydliga roller för att kunna genomföra förändringsarbeten (ibid.) 

och genom det kan vår studie appliceras eller ge idéer till andra verksamheter (ibid.). 
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6. Slutsatser 
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera våra slutsatser kopplade till våra resultat. Vi för 

en diskussion kring specialpedagogens roll i skolan och dess påverkan på elevens 

prestation och den pedagogiska prestationen i skolverksamheten.  

 

 

Syftet med studien är att öka kunskap om specialpedagogens roll i förhållande till 

prestation. För att uppnå syftet konceptualiserade vi begreppet roll och prestation på ett 

unikt sätt för att beskriva specialpedagogens roll genom professionella aktiviteter. Det 

senare var viktigt för att sedan kunna studera sambandet mellan roll och prestation. Vi kan 

även nu bättre förstå nyanser i rollen genom de olika prestationer och roller som en 

specialpedagog omgärdas av.  

 

Det kanske viktigaste resultatet som vi ser i vår undersökning är att de skolutvecklande 

aktiviteterna visar samband och påverkar både elevens prestation och den pedagogiska 

prestationen i skolans verksamhet. Om perspektivet är att skolsvårigheter uppstår i mötet 

mellan eleven och skolan blir också skolans lärmiljö och då även undervisningen mer i 

fokus. Därmed lyfts frågan om vilken nytta de skolutvecklande aktiviteter kan ha. Det 

Ahlberg (2015) säger att skolutvecklingens syfte är att förbättra verksamheten för såväl 

elever som personal i skolan ser vi som en stark koppling till litteraturen och våra resultat. 

Vi anser också att skolutvecklingen är själva kärnan och ett viktigt område för 

specialpedagogen att verka i eftersom skolutveckling kan ske på flera nivåer och här finns 

en arena att nå många av skolans aktörer och vara ett stöd i ett övergripande arbete att öka 

prestationen. Specialpedagogen tror vi har en bra överblick över verksamheten när 

specialpedagogen är verksam på olika nivåer. Gemensamt för skolutveckling är att 

specialpedagogen kan hantera de olika områdena på ett systematiskt sätt och bygga upp 

kunskap. Vi anser att det stämmer med det Ahlberg (2015) menar att specialpedagogen har 

kompetenser som gör dem lämpliga att medverka i skolutveckling. Skolutveckling menar 

vi kan vara lokala projekt på den enskilda skolan till projekt som är uppdrag direkt från 

huvudmannen, Skolverket, exempelvis specialpedagogik för lärande.  

 

Vi tror att vår studie kan bidra med kunskap om hur arbetet kan organiseras i 

skolverksamheten både på den enskilda skolan men också på organisationsnivå kan vår 

studie bidra med kunskap. Vi ser utifrån vår studie att alla yrkesgrupper som finns i skolans 

verksamhet behöver kunskap om stödjande aktiviteter som påverkar elevers lärande och 

utveckling, vilket även Törnsén (2018) menar. Detta i och med att vi har lyft 

specialpedagogiska aktiviteter (Lindqvist el al. 2011) och sett hur dessa kan påverka 

prestationer i skolan. Vi tror att arbetet kan ge inspiration till övergripande handlingsplaner 

men även mer precisa arbetsbeskrivningar för specialpedagogen i sitt arbete på enskilda 
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skolan. Det är viktigt anser vi eftersom specialpedagogen har en komplex roll (Göransson 

et al., 2015a) och verkar i en skolverksamhet med spänningar och dilemman. Tydliga 

handlingsplaner och arbetsbeskrivningar kan bidra till att undvika det Malmgren Hansen 

(2002) befarar när hon anser att brist på styrning av den specialpedagogiska verksamheten 

tillåter andra intressen forma den. Även Nilholm (2012) påtalar att den specialpedagogiska 

verksamheten i realiteten ofta styrs av akuta åtgärder aktualiserade genom enskilda lärare. 

Vi anser att den specialpedagogiska rollen kan, om den används utifrån alla 

delkompetenser, stötta alla elever att få en chans att lyckas med sin skolgång. 
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7. Fortsatt forskning 
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera förslag på fortsatt forskning inom områden som 

är kopplade till specialpedagogens roll.  

 

 

Utifrån vår enkätstudie finner vi det intressant att studera vidare de specialpedagogiska 

aktiviteter som är kopplade till specialpedagogens roll och som stödjer prestation. Genom 

att genomföra samma enkätstudie samt använda samma mätinstrument i fler kommuner 

finns möjlighet att få fler respondenter och göra starkare kopplingar till prestation. 

Intressant skulle även vara att upptäcka om det finns skillnader mellan kommuner vilket 

sedan kan användas för att utveckla skolverksamheten. Vi tror även att studien kan 

användas i skolutveckling som stöder arbetsbeskrivningar och organisation av det 

specialpedagogiska arbetet. Det vore även intressant att undersöka specialpedagogens roll 

utifrån andra aktörer som finns runt specialpedagogen. Exempel på aktörer vi skulle tycka 

var intressanta att undersöka är elever och vårdnadshavares upplevelser av 

specialpedagogens roll för att få en rikare förklaring och förståelse hur rollen påverkar 

skolverksamheten.  
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Bilaga 1 
 

Brev till enkät med informerat samtycke 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som ska skriva vårt examensarbete på 

specialpedagogprogrammet om specialpedagogens roll i skolans verksamhet. 

 

Den här enkäten bygger på en utveckling av tidigare beprövade frågor och den tar cirka 10 minuter att 

genomföra. Yrkesgrupper som verkar inom skolan såsom exempelvis rektor, ämneslärare, klasslärare, 

förskollärare, socialpedagog, speciallärare, specialpedagog, assistent eller fritidspedagog ges möjlighet 

att besvara våra enkätfrågor. Genom ditt yrke har du kunskap om socialt stöd, pedagogiskt stöd, 

administration och ledning. Svaren blir grunden för vårt examensarbete och kommer även att utveckla 

kunskap om hur vi kan utveckla stödet till elever i svårigheter. 

 

Alla svar behandlas konfidentiellt utifrån forskningsetiska principer vilket innebär att uppgifter som 

lämnas kommer att skyddas så inga obehöriga kan ta del av dem. Det är frivilligt att delta i studien och 

du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Vi är intresserade av statistiska mönster och 

inte enskilda svar som kopplas till dig som respondent. I slutet av enkäten finns det en möjlighet att 

delge personliga mer individuella tankar, erfarenheter och åsikter. 
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Bilaga 2 
 

Enkätfrågornas utformning till de centrala begreppen med tillhörande 
definitioner, skala, reliabilitet och operationalisering 

 

Specialundervisande aktivitet (Utvecklad från Lindquist et al, 2011) 

Definition: Dessa aktiviteter definierade vi som individuell och gruppundervisning men 

även ett riktat stöd under mat, rast och idrott.  

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0,74 

Skala: -2 inte alls aktiv; +2 Mycket aktiv 

Operationalisering 

Fråga 11. Hur aktiv är specialpedagogen i följande SPECIALUNDERVISANDE 

AKTIVITETER för elever i svårigheter? 

SpecAkt1: Enskild undervisning] 

SpecAkt2: Undervisning i liten grupp 

SpecAkt3: Undervisning i klass 

SpecAkt4: Riktat specialpedagogiskt stöd under matsituation 

SpecAkt5: Riktat specialpedagogiskt stöd under rast 

  

Handledande aktivitet 

Definition: Aktiviteterna omfattar handledning av föräldrar, arbetslag, elever, elevgrupper 

och professionella samtal t ex inför utvecklingssamtal. 

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0.88 

Skala: -2 inte alls aktiv; +2 Mycket aktiv 

Operationalisering 

Fråga 12. Hur aktiv är specialpedagogen i följande SPECIALUNDERVISANDE 

AKTIVITETER för elever i svårigheter? 

HandledAkt1: Handledning till föräldrar 

HandledAkt2: Handledning till arbetslag 

HandledAkt3: Professionella samtal 

HandledAkt4: Handledning inför och under utvecklingssamtal 

HandledAkt5: Handledning till elev och elevgrupper 

  

Skolutvecklande aktiviteter 

Definition: Aktiviteterna omfattar leda, pedagogisk utveckling, initiera, driva och följa upp 

skolutvecklande aktiviteter samt sprida kunskap om aktuell forskning.  

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0,90 

Skala: -2 inte alls aktiv; +2 Mycket aktiv 

Operationalisering 

Fråga 13. Hur aktiv är specialpedagogen i SKOLUTVECKLANDE AKTIVITETER? 

SkoUtvAkt1: Leda pedagogisk utveckling 

SkoUtvAkt2: Initiera skolutvecklande projekt 

SkoUtvAkt3: Driver skolutvecklande projekt 

SkoUtvAkt4: Följer upp skolutvecklingsprojekt i den egna skolan 



   

 
 

 

SkoUtvAkt5: Sprider kunskap om aktuell forskning 

 

Dokumenterande aktiviteter 

Definition: De dokumenterade aktiviteterna omfattar kartläggningar av elever i 

svårigheter, utfärdande av handlingsplaner, upprätta dokument för extra anpassningar och 

åtgärdsprogram samt uppföljning av handlingsplaner och åtgärdsprogram.  

Skala: -2 inte alls aktiv; +2 Mycket aktiv 

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0,90 

Operationalisering 

Fråga 14. Hur aktiv är specialpedagogen i DOKUMENTERANDE AKTIVITETER? 

DokuAkt1: Utför kartläggningar av elever i svårigheter 

DokuAkt2: Deltar i utfärdande av handlingsplaner 

DokuAkt3: Upprättar dokument för extra anpassningar för elever i svårigheter 

DokuAkt4: Upprättar åtgärdsprogram för elever i svårigheter 

DokuAkt5: Uppföljning av åtgärdsprogram 

  

Elevhälsofrämjande aktiviteter 

Definition: De elevhälsofrämjande aktiviteterna omfattar deltagande i skolans lokala 

elevhälsoteam, initierar, driver och följer uppe hälsofrämjande aktiviteter samt anpassar 

lärmiljön på skolan.  

Skala: -2 inte alls aktiv; +2 Mycket aktiv 

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0,89 

Operationalisering 

Fråga 15. Hur aktiv är specialpedagogen i följande ELEVHÄLSOFRÄMJANDE 

AKTIVITETER? 

ElHälsoFräm1: Deltar i skolans elevhälsoteam] ElHälsoFräm2: Initierar hälsofrämjande 

aktiviteter 

ElHälsoFräm3: Driver hälsofrämjande aktiviteter 

ElHälsoFräm4: Följer upp hälsofrämjande aktiviteter 

ElHälsoFräm5: Anpassar lärmiljön på skolan 

  

Elevens prestation 

Definition: Den definierade graden av trygghet, motivation, måluppfyllelse och möjlighet 

till stöd.  

Skala: -2 stämmer inte alls aktiv; +2 stämmer i mycket hög utsträckning 

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0,80 

Operationalisering 

Fråga 16. Jag skulle säga att elever på vår skola kännetecknas av... 

ElevPrest1: Hög trygghet 

ElevPrest2: Hög motivation 

ElevPrest3: Hög måluppfyllelse av elevresultat 

ElevPrest4: Att alla får det stöd de behöver 

  

Pedagogisk prestation 

Definition: Pedagogisk prestation mäter miljön på skolan genom graden av öppenhet, 

samarbete, respekt för olika kompetenser, arbetstillfredsställelse och andelen utbildade 

pedagoger och legitimerade lärare.  

Skala: -2 stämmer inte alls; +2 stämmer i mycket hög utsträckning 



   

 
 

 

Intern reliabilitet (Cronbach’s aplha): 0,79 

Operationalisering 

Fråga 17. Jag skulle säga att pedagoger på vår skola kännetecknas av... 

PedPrest1: Hög öppenhet i olika frågor] 

PedPrest2: Gott samarbete. 

PedPrest3: Hög respekt för olika kompetenser mellan yrkesgrupper 

PedPrest4: Hög arbetstillfredsställelse bland alla pedagoggrupper 

PedPrest5: Hög andel av utbildade pedagoger 

PedPrest6: Hög andel legitimerad personal 


