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Abstract 
 
Seeking for special educational goals – a survey on how special educational goals are 

defined and formulated 

 
Studien handlar om specialpedagogiska mål, om de finns och i så fall hur de formuleras 

och vad de innefattar. Undersökningen granskar nio verksamhetsnära kommunala 

dokument från en svensk kommun och utgår från en definition av begreppet 

specialpedagogiska mål som har definierats genom enkätsvar från specialpedagoger och 

verksamhetsansvariga. Detta för att få en så verksamhetsnära definition av begreppet 

som möjligt att utgå från i dokumentanalysen. Samtliga respondenter har sitt 

verksamhetsområde inom grundskolan. I enkätsvaren framkommer skillnader men 

också likheter i sättet att se på det specialpedagogiska området. Dokumentanalysen i 

studien har utgått från definierade begrepp kring specialpedagogik, mål och perspektiv. 

Perspektiven finns beskrivna och definierade i teoridelen tillsammans med det som 

kallas programteorin. 

Studiens resultat visar att det finns 28 specialpedagogiska mål när man använder 

definitionen: Mål som undanröjer hinder för delaktighet, inkludering, likvärdighet 

och/eller autonomi på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå. De 

specialpedagogiska målen hamnar inom det kategoriska eller dilemmaperspektivet. 17 

mål av 28 hamnar inom kategorin effektmål och endast åtta mål hamnar på 

individnivån, att jämföra med gruppnivåns 24 mål. Detta kan ha flera orsaker men den 

minst troliga är att det kan handla om att man har använt sig av specialpedagogisk 

kompetens i författandet av dokumenten. Det är mer troligt att det beror på att man har 

personal som är kunnig inom författande av dokument och som använt sig av 

styrdokumentens innehåll för vägledning. 
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Förord  
  
Tack till min handledare Peter Karlsudd, som stöttat genom hela processen och som 

kommit med värdefulla råd och ökat min förståelse för hela processen. Även tack till 

alla respondenter som genom att bidra med sina svar och sin tid, gett mig värdefulla 

insikter. Stort tack riktas även till familj, vänner och studiekamrater som alla funnits 

med som stöd under arbetet med studien.  
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1. Inledning 
 

Under min utbildning till specialpedagog har tankar väckts kring måluppfyllelse, 

systematiskt kvalitetsarbete och specialpedagogiskt arbete och hur dessa delar ska 

kunna bilda en helhet och hjälpa till att öka måluppfyllelsen för alla elever. Mål finns 

och mål behöver finnas, men hur de ser ut och används blev en fråga jag funderade 

mycket över. Därför kändes det naturligt att göra en studie med namnet ” På spaning 

efter specialpedagogiska mål- en undersökning om och hur specialpedagogiska mål 

definieras och formuleras”.  

 

I media, men också under utbildningen har diskuterats att andelen elever som inte når 

kunskapsmålen ökar. En förklaring kan vara att andelen nyanlända elever ökar och utan 

skolbakgrund kan det vara svårt att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper inom det 

svenska skolsystemet för att uppnå godkänt i skolans ämnen. Olika förklaringar 

diskuteras bland annat i Statens offentliga utredning (SOU 2017:35). Elevernas 

möjligheter att nå målen i skolan har väckt funderingar men också oro för hur uppdraget 

som specialpedagog ska kunna hjälpa och stötta alla dessa elever och om det är tanken 

att det är eleverna som ska stöttas. I Skollagen (SFS 2010:800) kap 1,4§ poängteras alla 

elevers rätt till stöd och att hänsyn ska tas till elevernas olika behov. Men trots denna 

tydlighet i Skollagen (SFS 2010:800) ökar andelen elever som inte når målen, vilket 

väcker funderingar kring målens beskaffenhet. För att stilla nyfikenheten på hur det ser 

ut lokalt i verksamheten ville jag granska dokument som innehåller lokala 

specialpedagogiska mål, undersöka hur de är formulerade och vad de innehåller, om det 

finns några. Kan man se en koppling till det systematiska kvalitetsarbetet, för enligt 

Gibbons och Silva (2011) sker bedömning av en skolas kvalité utifrån betyg och 

måluppfyllelse. 

  

Som blivande och även utövande specialpedagog har jag flera gånger i arbete med det 

systematiska kvalitetsarbetet haft svårt att hitta mina ansvarsområden. Yrket hamnar 

inom kategorin ”specialpedagogisk kompetens”, där även lärare hamnar vilket gör det 

svårt att veta vilka mål som ska utvärderas av specialpedagogen och om det ens finns 

några sådana mål i verksamheten. Det faktum att Lgr11 (2011) inte nämner 

specialpedagogens roll utan använder uttrycket specialpedagogisk kompetens gör det 

angeläget att undersöka vilka specialpedagogiska mål verksamheten valt att prioritera, 

om det finns några, samt om de handlar om specialpedagogik eller något helt annat. 

 

Under min utbildning till specialpedagog har det relationella och det kategoriska 

perspektivet diskuterats och hur de olika perspektiven påverkar elevernas möjligheter att 

lyckas i skolan. Nilholm (2005) diskuterar ytterligare ett perspektiv, 

dilemmaperspektivet, som väcker nya tankar och blir intressant i analys av mål. 

Granskningen av dokumenten handlar om de olika perspektiv som går att finna i 

dokumenten, utifrån indelningen relationella-, kategoriska- och dilemmaperspektivet. 

Vilken typ av mål dokumenten innehåller känns angeläget att undersöka då man ofta 

talar om mål i generella termer. Definition av mål och att professionen har en 

gemensam begreppsdefinition känns angeläget för att öka förståelse för och kunskap 

kring hur målskrivningar kan påverka inte bara hur man arbetar utan också vilket 

resultatet blir. Vi mäter bara det vi blir tillsagda att mäta. Cameron och Lindqvist (2014) 

pekar på att allt fler elever inte når målen och ifrågasätter i sin studie om målen då 

ligger på rätt nivå och om eleverna kan leva upp till förväntningarna. De menar att 

elever som inte når målen tillskrivs inlärningssvårigheter.  
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Definition av begreppet specialpedagogiska mål har skapats genom att analys har skett 

av svar från enkäter (Bilaga B) som skickats till specialpedagoger och 

verksamhetsansvariga. Definitionen som jag skapat lyder: Mål som undanröjer hinder 

för delaktighet, inkludering, likvärdighet och/eller autonomi på individ-, grupp- 

och/eller organisationsnivå. 

 

1.1 Syfte 

  
Syftet med studien är att utifrån en definition (se 1.Inledning) av begreppet 

specialpedagogiska mål granska kommunala dokument som styr och stödjer arbetet med 

undervisning och lärande, samt undersöka om det går att urskilja några 

specialpedagogiska mål i dokumenten, samt hur de är formulerade.  

 

 

1.2 Frågeställningar  

 
 Finns det några som enligt given definition (se 1.Inledning) kan kallas 

specialpedagogiska mål i de kommunala dokumenten? 

 Hur formuleras de specialpedagogiska mål som ska höja måluppfyllelsen i 

kommunen? 

 Identifieras de specialpedagogiska målen på organisations-, grupp- eller 

individnivå?  

 Vilket perspektiv utgår de specialpedagogiska målen från? 
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2. Bakgrund  

 
Fokus för arbetet har varit att försöka ringa in problematiken kring den minskande 

måluppfyllelsen i skolan och om och vilka specialpedagogiska mål som finns i skolans 

kommunala dokument gällande undervisning och lärande, samt hur de är definierade.  

För att förstå helheten känns det relevant att förståelse finns för vilka centrala begrepp 

granskningen av dokumenten utgått ifrån och därför tillskrivs varje begrepp en 

definition i detta kapitel. Valet av begrepp har utgått från olika nivåer, då inkludering 

och autonomi i studien handlar om individen, delaktighet om gruppen och likvärdighet 

om organisationen. Samtidigt är jag medveten om att uppdelningen inte ser ut så i 

verkligheten, men används i studien för att skapa struktur i dokumentanalysen.      

 

2.1 En skola för alla  
 
Demokratiskt har alla rätt till likvärdig skola, Gerrbo (2012) menar att det i Sverige inte 

ser ut på det sättet. Frasen En skola för alla handlar om att ge alla elever samma 

möjligheter och begreppet har en politisk- ideologisk bakgrund. Grundläggande för En 

skola för alla är begreppen inkludering och delaktighet (SOU 2003:35). För att 

identifiera det som i studien kallas specialpedagogiska mål räcker det inte att använda 

enbart de begreppen utan även begreppen likvärdighet och autonomi används.   

 
2.1.1 Inkludering  

 
Inkludering är ett mångfacetterat begrepp. Enligt Nilholm och Alm (2010) handlar 

inkludering om annat än just den fysiska miljön, vilket också ligger till grund för 

definitionen. Egelund, Haug och Persson (2006) talar om inkluderande pedagogik som 

för dem handlar om just delaktighet. De menar att det inte går att prata om delaktighet 

utan acceptans och den skapas i det gemensamma rummet. Beskrivning av begreppet 

inkludering handlar enligt Haug (1998) om den aktiva deltagaren, i en verksamhet där 

alla har sin givna plats och anpassning sker av miljön och inte av eleverna. I Skolverket 

(2015) lyfter Nilholm tre olika betydelser av begreppet inkludering. Han menar att det 

handlar om allas rätt till placering i klassrummet, vidare ska alla elever nå målen och 

finnas i en kontext som gynnar kamratskap och trivsel. Det sista handlar om den 

demokratiska delaktigheten och synen på att olikhet berikar. Det är också viktigt att 

skilja mellan inkludering och integrering, vilket Figur 1 tagen ur Skolverket (2015, 55) 

illustrerar på följande sätt: 
 

                                     
 

Figur 1. Illustration begreppet inkludering (Skolverket, 2015, s 55). 
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Definition av begreppet blir enligt följande: alla elever ses som tillgång och det handlar 

inte den fysiska miljön utan om att verksamheten ska organiseras utifrån våra olikheter 

(Nilholm & Alm, 2010). 
 

2.1.2 Delaktighet 
  

Delaktighet handlar om den egna upplevelsen om att faktiskt höra till, men också om 

vilka förutsättningar som ges individen. För Molin (2004) handlar delaktighet om den 

subjektiva och den objektiva känslan av delaktighet. Man måste både uppleva och 

faktiskt vara delaktig.  

 

Definitionen blir att deltagaren måste uppleva meningsfullhet och genom att vara 

delaktig har man rätt till medbestämmande (Skolverket, 2015).  

 
2.1.3 Likvärdighet  

 

Idén om en skola för alla handlar om kampen för likvärdighet och bättre villkor för alla, 

vilket Assarsson (2016) menar är motsägelsefullt med tanke på hänsyn som ska tas till 

allas olikheter. Likaså diskuterar författaren klyftor i samhället som en faktor som 

påverkar likvärdigheten.  

 

Definition av begreppet likvärdighet: att alla ska ha samma möjligheter oavsett 

förutsättningar (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

 

2.1.4 Autonomi 
 

Autonomi handlar om rätten till självbestämmande och att ha inflytande över hur något 

ska ske, tillsammans med vem och när (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Men det 

handlar också om tillgången på information som behövs för att kunna fatta de beslut 

som är viktiga för individen. Självbestämmande regleras av ramar och regler som är 

allmängiltiga och skolans ramar som inte kan omförhandlas, menar Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2015). 

 

Det som är specifikt för autonomi är rätten att välja bort och definitionen blir rätten att 

själv fatta beslut som är avgörande för den enskilde (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015, 

28). 

 

2.2 Mål   
 
Att skolan har många övergripande mål och krav stämmer överens med det faktum att 

Håkansson (2013) hittar över 400 kunskapskrav och 29 övergripande mål i skolans 

läroplan Lgr11 (2011). Det finns olika sätt att dela upp mål på. I min studie är 

utgångspunkten det som Lindgren (2014) kallar programteori och hur den kan användas 

för att mäta olika slags mål. Hon gör uppdelning i processer, prestationer, resurser och 

effekter efter Donabedian (Donabedian 1966 se Lindgren 2014, 73), som använde sig av 

en snarlik indelning med begreppen processkvalité, strukturkvalité och resultatkvalité.  
Det som är enklast att mäta, men som också oftast är det minst intressanta är de delar 

som handlar om resurser. Det som är svårast och mest intressant att utvärdera handlar 

om effekter, det vill säga vad målet vill åstadkomma. Lindgren (2014) menar att mål 
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som skapas i offentlig politik visar riktning för hur ett objekt vid en angiven tidpunkt 

förväntas se ut. Målformulerandet i den kommunala övergripande verksamheten handlar 

då inte om hur man utför utan egenskaper i aktiviteter. I förvaltning och politik skrivs 

målen som visioner i verksamheten. Detta gör målen oanvändbara i ett 

kvalitetsmätningssystem, då de varken går att mäta eller är tillräckligt konkreta. För att 

mål ska kunna användas i kvalitetsmätningssyfte, kan man använda sig av SMART- 

kriterierna som ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta, 

samt utvärderingsbara. Lindgren (2014) menar att formuleringar som tillskrivs mål, inte 

alls är mål vilket skapar förvirring och problem. Inte ovanligt enligt författaren är heller 

att mål skrivs som är en mix av många olika slags mål. I målformuleringar skapade av 

politiken används ofta ord som skapa förutsättningar, underlätta, ge möjligheter, främja 

och eftersträva. De är luddiga och definition saknas enligt (Tarschys & Lemne, 2013). 

Inte bara formuleringarna skapar förvirring. I Lindgren (2014) hittar man ett talande 

citat av Patton (Patton 1997 se Lindgren, 89): 

 

” … vague goals, multiple goals, conflicting goals, public relations versus real goals, 

general versus specific goals, central versus peripheral goals, funder goals versus 

program staff goals, longterm versus shortterm goals, matching of evaluation goals to 

program stages, immeasurable goals, changing goals, subsidiary goals, appropriate and 

inappropriate goals, nominal and operational goals, morally putrescent or quintessential 

goals- the list is endless”. 

 

Citatet visar på komplexiteten i målskapandet där begreppsförvirring skapar otydlighet 

och osäkerhet i arbetet med mål. För att en mätning ska kunna genomföras måste enligt 

Lindgren (2014) nyckelbegrepp definieras. Till sin hjälp kan man använda allmänna 

råd, föreskrifter eller andra stödmaterial från myndigheter. Problem som uppstår i och 

med ökad medvetenhet om komplexiteten i målformulerandet är att mål som är svåra att 

utvärdera lämnas därhän. Att lägga fokus på prestationer, som lättare kan kvantifieras än 

effekter som inte bara är det viktigaste måttet utan också det svåraste att fånga blir 

vanligt. Internationella undersökningar som till exempel PISA (Programme for 

International Student Assessment) tar inte hänsyn till lärarkompetens, stöd till elever, 

lärartäthet, vilket enligt är anmärkningsvärt (Lindgren, 2014). Man mäter det lätt 

mätbara, men ej det som påverkar resultaten. Håkansson (2013) menar att de mål som 

formuleras av verksamheten, måste hänga samman med de centrala mål som finns i 

nationella styrdokument, men de kan ha ett annat fokus än elever som subjekt. 

 

2.2.1 Processmål 

 
Lindgren (2014) och Håkansson (2013) beskriver processmål i termer av övergripande 

mål. Håkansson (2013) menar att det handlar om grundskolans övergripande mål som 

finns nedtecknade i Lgr 11 (2011). Han inkluderar även kunskapskrav och mål som är 

tidsangivna. Processperspektivet innebär att verksamhetens arbetssätt och resultat sätts i 

relation till varandra (Scherp, 2013). Forskning och beprövad erfarenhet är viktiga 

utgångspunkter i arbetet.  

 

Definitionen blir som följande: processmål handlar om både det man gör (arbetssätt) 

och att det är tidsangivet. Båda kriterierna ska finnas med. Svarar ofta på frågorna hur, 

vilka aktörer och när (Lindgren, 2014). 
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2.2.2  Effektmål  

 
Utbildningsväsendet är en komplex verksamhet där man sällan kan följa en röd tråd i 

händelsekedjan. Vad saker som händer beror på kan inte alltid klarläggas. Detta innebär 

att effektmått blir svåra att formulera i skolan (Hattie, 2009).  

 

Definition av begreppet effektmål är ett mätbart mål som mäter ”den skillnad som 

prestationerna gör för ett målobjekt som kan vara en person, organisation eller ett 

samhälle ” (Lindgren 2014, 64). 

 

2.2.3 Resursmål 

 
Beskrivning av en verksamhet sker utifrån flera olika faktorer. Resurser är en av dem 

och är en parameter som är synlig i verksamheten.  

 

Definition: ”allt som finns i en verksamhet, främst pengar och personal” (Lindgren 

2014, 64). 

 

2.2.4 Prestationsmål 

 
Scherp (2013) kallar prestationsmål för resultatmått och menar att det handlar om 

måluppfyllelse. Benämningen prestationsmått på samma faktor används av Lindgren 

(2014). 

  

Definitionen blir de direkta produkterna av processerna.” Aktiviteternas omfattning, 

kvalitet och produktivitet” (Lindgren 2014, 64).  

 

2.2.5 Specialpedagogiska mål   
 

Vid diskussioner om specialpedagogik och specialpedagogiska mål krävs en definition 

att utgå från då specialpedagogiska mål som begrepp inte är vedertaget. Svar från 

specialpedagoger och verksamhetsansvariga har granskats och en definition har skapats 

av studiens författare och lyder enligt följande: mål som undanröjer hinder för 

delaktighet, inkludering, likvärdighet och/eller autonomi på individ-, grupp- och/ eller 

organisationsnivå. 

 

2.3 Styrkedja 

 
För förstå komplexiteten i verksamheten och på vilken nivå mål skapas och vem som 

har ansvar för att skapa dem måste man titta på styrkedjan. Styrkedjan handlar enligt 

Jarl och Nihlfors (2016) om ramarna för skolans styrning på olika nivåer från 

övergripande nationell nivå till verksamhetsnära lokal nivå. Den svenska skolan styrs av 

de övergripande svenska grundlagarna där skollagen (SFS 2010:800) ingår. På nationell 

nivå fattar riksdagen beslut om hur skolan ska se ut, genomförandet ansvarar 

huvudmännen det vill säga kommuner och ägare för. Både på statlig och kommunal 

nivå fattas beslut på flera olika nivåer. Riksdag och regering beslutar vilka kunskapsmål 

som ska finnas i skolan, dessa hittar man i olika lagar och i förordningar. I kommunen 

har kommunfullmäktige ansvar för viktiga principiella beslut. Kommunfullmäktige har 

ansvar för att beslut som tas genomförs. Beslut som de tar ansvar för har beretts i 

nämnder. Under nämnderna hittar man utbildningschefer, områdeschefer och rektorer. 
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Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) ligger ansvaret för principiellt viktiga beslut 

gällande skolan på kommunfullmäktige. När det handlar om mål, ansvarar rektor eller 

förskolechef för att målen förverkligas och i läroplanen kan man hitta vad eleverna ska 

lära sig. Ansvaret för att så sker faller på kommunen och rektorn. Huvudmannens 

viktigaste uppgifter är enligt Jarl och Nihlfors (2016) att se till att alla elever når 

kunskapsmålen och att de bestämmelser som finns efterlevs. Huvudmannen ger rektor 

uppgiften att ta ansvar för att alla elever får det stöd de behöver och har rätt till. Till sin 

hjälp att organisera skolan finns tre myndigheter som har till uppgift att stötta regering 

och riksdag. Skolverket, som arbetar med kunskapskrav, statistik och nationella prov, 

Skolinspektionen, som undersöker om landets skolor följer de lagar och regler som 

finns och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) vars fokus är att arbeta för att 

alla elever ska få möjlighet att nå målen. Målen som fattas för verksamheten bereds av 

nämnder och skolchef, vilka inte alltid har kunskap kring det pedagogiska arbetet (Jarl 

& Nihlfors, 2016).   

 

2.4 Styrdokument  
 

Styrdokumentens roll för skolan och måluppfyllelsen är viktig och ger direktiv om vad 

som ska fokuseras på i verksamheten.  

 

2.4.1 Skollagen 
  

Skollagen (2010:800) är övergripande och innehåller övergripande mål för 

utbildningen. Den har stiftats av riksdagen. Skollagen beskriver vad kommunerna 

förväntas leva upp till men innehåller även riktlinjer kring utbildningens innehåll och 

form. 1 juli 2019 införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. 

Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stöd ska få individuellt utformade 

stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som 

andraspråk och matematik. Garantin gäller för förskoleklassen och lågstadiet i 

grundskolan, sameskolan och specialskolan (SFS 2018:749). Detta ger signaler om att 

stödinsatser är viktiga och tillsammans med Skollagen (SFS 2010:800) första kapitel, 

4§, att ”utbildningen (…) ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära”, stärks elevernas rättigheter. 

Även i kapitel 3, 2 § som träder i kraft 2019-07-01 står att ”alla barn och elever ska ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt 

når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2018:749). 

Frasen ” elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” är en typ av 

specialpedagogiskt mål. Vidare i kapitel 3, 7 §, som träder i kraft 2019-07-01 står att” 

om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 

kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 

prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 

kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 
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trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 

särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska 

se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen” (SFS 2018:749). 

Detta ger signaler om att det är allvarligt att elever inte får den hjälp de behöver och 

därmed inte når målen för undervisningen. 

2.4.2 Barnkonventionen 

Förenta nationernas (FN) barnkonvention är en internationell lag vars grund handlar om 

vad som är bäst för barnet och barns rätt till inflytande. Vidare handlar konventionen 

om barns rätt till utveckling och liv och att diskriminering av barn inte får förekomma 

(Unicef, 1989). Detta är grundläggande i arbetet med barns delaktighet och 

självbestämmande. Innehållet i konventionen har som utgångspunkt fyra principer som 

handlar om likvärdighet, självbestämmande, rätten till liv och rätten att påverka sin egen 

situation (Unicef, 1989). 

 

2.4.3 Salamancadeklarationen 
 

Salamancadeklarationen bygger på FN konventionen om mänskliga rättigheter. I 

Salamancadeklarationen deklareras alla barns rätt till undervisning oavsett 

förutsättningar och behov (Svenska Unescorådet, 2006). En skola för alla är en viktig 

tanke i deklarationen, som ska med sina riktlinjer verka för hur arbetet med elever i 

behov av stöd ska se ut, för att gynna alla elever. Molin (2004) menar att ökad 

delaktighet leder till förståelse för det egna lärandet och ökar det egna engagemanget.  

 

Syftet med kapitlets innehåll har varit att genom att titta på begrepp kring en skola för 

alla visa på några faktorer som är avgörande i det specialpedagogiska arbetet. 

Definitioner av målbegrepp används för att försöka minska begreppsförvirring som 

råder kring olika typer av mål som används. Delen om styrkedjan bidrar med 

förklaringar till vad som styr skolans verksamhet på olika nivåer och förståelse för 

komplexiteteten i målskapandet. Styrdokumentens roll är att visa på att innehållet i 

dessa inte är förhandlingsbart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9 

 
 
3. Teoretisk ram  

 

Jag har valt att bearbeta empirin utifrån programteorin, som av Lindgren (2014) 

beskrivs som ett heuristiskt redskap och utifrån specialpedagogiska perspektiv. De 

perspektiv jag använt mig av är det relationella perspektivet, det kategoriska 

perspektivet samt dilemmaperspektivet. 

 

3.1 Perspektiv inom specialpedagogik 

 

Inom specialpedagogisk forskning sker en indelning av perspektiv i två 

huvudperspektiv: det relationella och det kategoriska perspektivet. Nilholm (2005) 

benar ut begreppen kring de olika perspektiv som används i specialpedagogisk 

forskning. Han verkar övertygad om att de två grundperspektiven inte är tillräckliga 

utan anser att alternativa perspektiv borde tillföras för att bredda forskningen. Han ger 

exempel på ett alternativt perspektiv, dilemmaperspektivet som kan ge 

perspektivbreddning. Han menar att olika forskare använder sig av olika perspektiv i sin 

forskning och tolkar begreppen på olika sätt, vilket påverkar hur specialpedagogisk 

verksamhet organiseras och uppfattas. Nilholm (2005) uttrycker att det är av vikt för 

specialpedagogisk forskning var man placerar problemet.  

 

3.1.1.Relationellt perspektiv  
 

Relationellt perspektiv söker förklaringar i miljö eller omgivningen på skolproblem. 

Målet med utbildningen i det relationella perspektivet handlar om helheten i lärandet, 

inte avgränsade delar som förmågor eller färdigheter. Begreppet beskriver enligt 

Aspelin och Persson (2011) det pedagogiska mötet mellan två parter på lika villkor. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) använder sig av begreppet relationellt 

perspektiv, samtidigt som andra namn på perspektivet används till exempel det 

demokratiska perspektivet.  

 

3.1.2 Kategoriskt perspektiv  
 

Nilholm (2005) skriver att det kategoriska perspektivet eller det traditionella 

perspektivet som det också benämns, har gemensamt att det centrala i perspektivet är att 

problemet utgår från individen och har sitt ursprung i psykologi och medicin. Elevens 

brister som uppmärksammats ska kompenseras. I perspektivet finns viljan att 

tillrättalägga undervisningen efter diagnosticerande av professionella (personal med 

specialpedagogisk kompetens). Den specialpedagogiska personalen är kunnig inom 

området avvikelse och konsekvensen kan för eleven bli segregerande undervisning 

(Nilholm, 2005). Det finns begrepp med snarlik innebörd, men valet föll på att använda 

definitionen av begreppet som innebär att elevens brister som uppmärksammas, ska 

åtgärdas (Nilholm, 2005). Definitionen har använts i dokumentgranskningen i studien. 
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3.1.3 Dilemmaperspektiv  
 

Nilholm (2005) diskuterar ytterligare ett perspektiv som används i de 

specialpedagogiska diskussionerna. Hans tolkning av perspektivet i relation till 

utbildningssystemet handlar om olika delar. Utgångspunkten för honom är dilemmat 

mellan att möta alla elevers olikheter och de politiska och etiska konsekvenser detta får. 

Det övergripande dilemmat delas enligt Nilholm (2005) in i tre undergrupper där den 

första handlar om utbildningssystemet (organisationsnivå) och hur synen på elever ser 

ut. Kategoriseras eleverna utifrån individens egenskaper eller utifrån medlem i den 

kollektiva gruppen som kan handla om etnicitet, behov eller kön. Behov av stöd är den 

andra gruppen som författaren lyfter där frågan är om man ser eleven som individ eller 

som tillhörande typ av grupp. Detta kan skapa det Nilholm (2005) kallar positiv 

diskriminering. Man ser eleven som en individ, som behöver hjälp och stöd vilket i 

vissa fall är lättare att få om man har en diagnos. Men detta handlar också om relationen 

till termen olikhet och om en värdering sker och om värderingen är positiv eller negativ. 

Klassrumsdeltagande som dilemma är den tredje del Nilholm (2005) diskuterar. Ska 

man delta i ordinarie undervisning eller göra något helt annat vilket gör att man hamnar 

i den kompensatoriska undervisningen. Motstridiga krav i utbildningssystemet gör att 

balanseras försöker skapas genom att skapa jämvikt. Detta får konsekvenser för 

specialpedagogiken, vars roll blir svårtolkad och otydlig, menar Nilholm (2005). I 

forskningen skapar dilemmaperspektivet förutsättningar för en dialog mellan teori och 

praktik, vilket gynnar den praktiknära forskningen med sin komplexitet och avsaknaden 

av fasta ställningstaganden, enligt Nilholm (2005). Detta gör att dilemmaperspektivet 

kan kallas ett öppet perspektiv. Dilemman som perspektiv handlar om situationer där 

val eller konflikt i form av mål eller val upplevs. Skillnaden mellan det som Nilholm 

(2005) kallar problem och dilemma är att problem kan ha en lösning, vilket är svårare 

att urskilja i dilemma där faktorer ställs mot varandra och skapar motsatser, menar 

Nilholm (2005). 

 

3.2 Programteori   

Utgångspunkten för dokumentanalysen har varit att utgå från programteorins tankar, 

som enligt Lindgren (2014) kännetecknas av att den är ett heuristiskt redskap, det vill 

säga inte en modell som avbildar verkligheten. Fokus i modellen hamnar på att skapa 

förståelse för hur verksamheter är tänkta att fungera samt hur politiskt fattade beslut ska 

omsättas till praktik och på så sätt ge önskade resultat. Verksamheters orsak och verkan 

samband finns sällan dokumenterade. Därför är det viktigt i programteorin att definiera 

vad som avses. Programteorin delas ibland upp i handlingsteori eller ” theory of action” 

som fokuserar på prestationer, processer och resurser och som visar på programmets 

struktur det vill säga hur man analyserar och klassificerar handlingar med utgångspunkt 

i motiv och mål. Den andra delen är förändringsteori” therory of change” som i sin tur 

handlar om de faktorer som påverkar utfallet och gör att man kan få svaret på varför 

(Lindgren, 2014). Bilden av en verksamhets programteori kan undersökas genom att 

undersöka beskrivningar av verksamheten och olika planer (Lindgren, 2014).  

Valet av kapitlets innehåll handlar om att försöka skapa ramar för arbetet med 

målanalysen och genom att lyfta olika perspektiv görs försök att skapa en djupare 

analys. Programteorins innehåll används för att försöka tydliggöra svårigheterna i 

målskapandet samt genom definitioner ge förutsättningar för att fokus behålls i analysen 

av målen.  
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4. Tidigare forskning  

 
Avsnittet behandlar internationell och nationell forskning relevant för studiens 

frågeställningar. Vid sökning efter forskning inom området specialpedagogiska mål 

både nationellt och internationellt hamnar skolförbättring och kvalitetsarbete i fokus.  

 

4.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
   
Systematiskt kvalitetsarbete och forskning med olika inriktningar försöker visa vägen 

till den optimala skolutvecklingen och ökad måluppfyllelse och är under konstant 

bevakning. Vikten av att balans mellan det vetenskapliga och det professionella, mellan 

teori och praktik och att synliggöra den pedagogiska praktikens förhållningssätt som 

utgångspunkt för arbetet, är en förutsättning för lyckad skolutveckling (Håkansson & 

Sundberg, 2016). Systematiskt kvalitetsarbete skapar ramar och ökar tydligheten i 

verksamheten för vad som ska utvärderas och anses viktigt för närvarande. Många 

faktorer påverkar resultat och tankar kring inkludering, strategier, skolkulturens syn på 

begreppet, styrdokumentens inverkan, ledarens roll, yrkesskicklighet och relationer och 

de är alla viktiga att diskutera (Yeung, 2012). Detta gör att man får en bild av 

komplexiteten i ämnet. För enligt Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) kan man 

identifiera tre grupper som oftare anses vara i behov av stöd. Svårigheter i svenska och 

matematik bildade en grupp, elever med invandrarbakgrund tillhörde en annan och den 

sista gruppen handlade om sociala svårigheter. I den sistnämnda kan man många gånger 

räkna in elever med diagnoser enligt författarna. Att göra en uppdelning kan ses som en 

möjlighet att skapa förståelse, men kan också som Sundqvist, Ahlefeld Nisser och 

Ström (2014) skriver göra att svårigheter ses enbart som individuella. De menar vidare 

att för att lyckas med uppdraget finns två viktiga faktorer som måste finnas med. Det 

ena handlar om specialpedagogens handledande roll och den andra om just att inte se 

svårigheter som individuella. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men målen måste 

spegla det som ska genomsyra undervisningen (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 

2007). Cameron och Lindqvist (2014) har gjort en studie som visar att i Sverige är det 

mer vanligt att specialpedagoger arbetar kommunövergripande och deras uppdrag är 

hälsofrämjande samt att de oftare arbetar tvärvetenskapligt. Att samordna personal är 

också oftare förekommande i Sverige. Det som studien också fokuserar på är att de som 

tar ansvar för resursfördelningen är sällan de som har kunskapen, det vill säga den 

specialpedagogiskt utbildade personalen.  Antalet elever som upplevs behöva stöd 

varierar mellan skolorna, men eleverna identifierades utifrån normalitetsbegreppet. 

Författarna uppfattade att det kategoriska perspektivet var det perspektiv som var 

vanligast förekommande i respondenternas svar. De menar att normalitet och avvikelse 

måste diskuteras och också om hur man ska hantera begreppen i skolan. 

 

Beslutsfattande i skolan och på vilken nivå besluten fattas diskuterar Pijl och Frissen 

(2009) som menar att politiska beslut som fattas på organisationsnivå påverkar 

resultaten negativt. De diskuterar fördelarna med begränsningar av just sådana beslut. 

De menar att målen måste upprättas av den vardagsnära verksamheten och lärarna måste 

driva utvecklingen framåt. Även om studien gjorts i flera länder, kan den omsättas till 

svensk kontext. Det systematiska kvalitetsarbetet kanske inte ser likadant ut på alla 

ställen i världen, men problemen man brottas med är liknande. Vikten av ett samarbete 

mellan beslutsfattare och de professionella i skolan är en viktig framgångsfaktor 

(Håkansson & Sundberg, 2016). Gallagher, Malloy och Ryerson (2016) menar att 

genom att främja det lokala ägandet av förändringen ökas respekten för 
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professionalismen hos lärarna. Förståelsen ökar för undervisning och lärande, vilket i 

sin tur kan leda till förändring. Det effektiva ledarskapet innebär enligt Robinson, Lloyd 

och Rowe (2008) inte enbart att man bestämmer målinnehållet (uppgiftsfokus) utan att 

det sker så att personalen förstår och engageras i målet (relationer). Enligt författarna är 

detta en väg att nå längre i skolförbättringssammanhang. För att skolförbättring ska 

kunna ske måste den utgå från en förändringsteori som väger in faktorer som förändring 

och stabilitet och som riktar in sig på det som är förändringsbart menar Håkansson och 

Sundberg (2016). I Barber och Moursheds studie från McKinsey & Company (2007) 

med koppling till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

länder visar resultatet att det handlade om lärarkvalitén och om att höja lärarnas status. 

Det som talar mot studien är att trots vikten av en höjd lärarstatus, förringas vikten av 

pengar. De kopplas inte till stora skillnader i undervisningskvalitet istället läggs stort 

fokus på instruktionerna i undervisningen, hur man lär ut. Blandford (2013) betonar att 

resultaten förbättras för eleverna om ledarna har en tydlig vision, ett engagemang, 

främjar samarbete och kommunikation. Hon menar att centralt för inkludering är 

ledaren, vilket gör att fokus flyttas från det individuella till det kollektiva. I Håkansson 

och Sundberg (2016), Yeung (2012), Barber, Chijioke och Mourshed  (2010) och 

Blandford (2013) har listat faktorer som alla betraktas som avgörande för ett positivt 

resultat i skolutvecklingssammanhang. Håkansson och Sundberg (2016) diskuterar den 

vetenskapliga grunden för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. De fokuserar 

också på hållbarhet, långsiktighet, systematik, teori och praktik och ständiga 

förbättringar. Håkansson (2013) anser att det är viktigt att ta ställning till vad hög 

respektive låg kvalité är i lärande miljöer och att i det systematiska kvalitetsarbetet utgå 

från innehåll, processer och metoder men Yeungs (2012) fokus ligger på synen på 

inkludering, hur styrdokumenten inverkar, ledarens roll och stil, lärares yrkesskicklighet 

och relationer. Även den viktiga politiken lyfts i studien. Barber, Chijioke och 

Mourshed (2010) hittar ledarskap och långsiktighet som bärande begrepp för 

skolutveckling och lärande i sin ena studie. Coffield (2012) har granskat två rapporter 

från McKinsey av Barber, Chijioke och Mourshed (2007, 2010) som har utgetts för att 

ge svar på vad som behöver göras för att öka effektiviteten i skolan. Kritiker som 

Coffield (2012) lyfter flera punkter och han tycker att trovärdigheten ska ifrågasättas. 

Han menar att uppfattningen om undervisning och lärande som rapporten utgår ifrån är 

snäv teknokratiskt, det vill säga att den utgår från det minst dåliga. Andra faktorer lyfter 

Blandford (2013) vars fokus ligger på utbildning av och större ansvar för personalen 

och menar att detta ökar effektiviteten och det kollektiva ansvaret. Dessa två åtgärder 

förbättrade enligt författaren resultaten. Funderingar det väcker handlar om i vilken 

utsträckning man kan koppla ökad måluppfyllelse till mål konstruerade av 

verksamheten. Bush och Glover (2014) skriver om ledarskapet och de viktiga 

byggstenar det utgör. Teori, politik, forskning och praktik är de delar som tillsammans 

förklarar och ger insikt om hur skolor leds och hanteras.  

 

Mål i skolan handlar om så många underliggande faktorer som inte alltid diskuteras i 

diskussioner kring mål. Kunskaper kring vad som påverkar skolresultat och därmed 

målformuleringar varierar över tid och kontext. Förståelsen för att forskningen kring 

mål är så mångfacetterad och handlar om så många olika faktorer är grunden till 

gemensam förståelse för ämnets komplexitet. Forskning kring perspektiv på svårigheter, 

olika syn på vad som leder till skolförbättring och lärarprofessionalism breddar 

förståelsen för komplexiteten i arbete med mål och skolförbättring. Ett medvetet val har 

legat till grund för valet av artiklar i studien, där inkluderingstanken finns med som en 

röd tråd. 
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5. Metod  
 

Kapitlet innehåller en redogörelse över metodologisk ansats och metodval. Vidare sker 

en redogörelse för genomförande, urval och begräsningar. Forskningsetiska 

överväganden, validitet och reliabilitet avslutar kapitlet.  

 

5.1 Ansats och metodval 

 
Studien utgår från det som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar 

utmärker en fenomenologisk metod som handlar om att förklara, beskriva och tolka det 

man läser. Det man måste ifrågasätta är forskarens egen förförståelse och vilken 

inverkan den har på resultatet. Fenomenologin är lämplig att använda när studiens syfte 

är att förstå hur något uppfattas. I analyser av text menar Fangen och Sellerberg (2011) 

att det inte är möjligt att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ analys. Därför har valet 

av analys hamnat på både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Forskningsprocessen 

har utgått från den kvantitativa metoden utifrån det som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) kallar en på förhand definierad företeelse, det vill säga 

begreppsdefinitionerna som underlag för studien. Samtidigt har studien den kvalitativa 

ansatsens struktur som enligt författarna handlar om att ”förstå och generera teori från 

insamlade data utifrån variationer, processer och strukturer”(Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, 60) där enkätsvaren skapar en definition av begreppet 

specialpedagogiska mål, vilket är studiens fokus. Syftet med att undersöka om det går 

att urskilja några specialpedagogiska mål i dokumenten, samt hur de är formulerade, 

skapar ramarna för arbetet med empirin och begreppsdefinitionen är ett sätt att fokusera 

på rätt saker. Svårigheterna med metoden handlar om faktorer som tolkning, 

överförbara resultat och en osäkerhetsfaktor som handlar om syftet med de analyserade 

dokumenten. Har vi samma förförståelse, författaren och den som utför analysen, har vi 

samma begreppsdefinitioner i åtanke vid tolkande av texten. Naturligtvis inte och detta 

påverkar tillförlitligheten i studien. Styrkan i studien handlar om närheten till empirin 

och att den är lättåtkomlig, däremot begränsar antalet respondenter och antalet 

analyserade dokument studiens generaliserbarhet. Att någon annan skulle få samma 

resultat känns inte helt främmande, men återigen skapar tolkningen en osäkerhetsfaktor. 

Analysen av empirin har skett genom dokumentanalys som utgått från programteori, där 

begreppen handlar om prestationer, processer och resurser i arbetet med att kategorisera 

mål (Lindgren, 2014). Nilholms (2005) diskussioner om perspektivindelning i ett 

traditionellt perspektiv (kategoriskt), alternativt perspektiv (relationellt) och 

dilemmaperspektivet används även de i dokumentanalysen.  
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5.2 Genomförande  
 
Arbetsgången beskrivs utifrån modellen nedan.  

 

 
Figur 2. Beskrivning av arbetsgången.  

 

Att hitta en definition för begreppet specialpedagogiska mål var första delen i studien, 

men trots omfattande litteratursökningar på svenska och engelska, hittades ingen tydlig 

definition. Sökning efter forskning i databaser skedde utifrån nyckelorden 

specialpedagogiska mål, specialpedagogisk kompetens, systematiskt kvalitetsarbete, 

systematiskt förbättringsarbete, mål i offentlig verksamhet, styrdokument och mål.  

En pilotenkät ställd till specialpedagoger skickades ut via webben, för att se om svaren 

kunde leda till en definition. Frågorna som ställdes kändes för vaga för att vara 

relevanta för studien. I pilotstudien användes frågan vad betyder, som ändrades till hur 

definierar du… i de huvudsakliga webbenkäterna. Definitionen av begreppet 

specialpedagogiska mål skapades genom enkätfrågor till yrkesverksamma 

specialpedagoger och verksamhetsansvariga, då dessa har en adekvat utbildning eller 

insyn i ämnet. Enkäten ställdes till verksamhetsansvariga i en svensk kommun. Samtliga 

frågor hade öppna svarsalternativ. 

Frågorna som studien behandlar är: Finns det några som enligt given definition kan 

kallas specialpedagogiska mål i de kommunala dokumenten? Hur formuleras de 

specialpedagogiska mål som ska höja måluppfyllelsen i kommunen? Hittar vi de 

specialpedagogiska målen på organisations-, grupp- eller individnivå? Vilket perspektiv 

utgår de specialpedagogiska målen från? Men de frågor som ställdes i enkäterna är inte 

de samma som studiens frågor. Valet av frågor utgick från studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Från början var tanken att göra intervjuer med verksamhetsansvariga i två kommuner. 

Tidsbrist ledde till att webbenkäter användes. I bakgrunden och i det teoretiska 

Definition begreppet 
specialpedagogiska mål

Definition skapas 
genom webbenkäter 

(verksamhetsansvariga 
och specialpedagoger)

Litteraturstudier för 
skapande av 

begreppsdefinitioner  
inför dokumentanalys

Dokumentanalys utifrån 
begreppsdefinitioner

Sammanställlning och 
redovisning av resultat 
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ramverket har försök gjorts att genom litteraturen skapa definitioner för begrepp som 

upplevs vara relevanta för att kunna göra en dokumentanalys med fokus på 

specialpedagogiska mål. Definitionerna av begreppen skapar ramarna för vad som 

analyseras i dokumenten.  En tabell med begreppsdefinitioner skapades för att göra 

kriterierna för analysen tydliga och göra dokumentanalysen transparent. De begrepp 

som fått en definition är följande: kategoriska-, relationella- och dilemmaperspektivet, 

men även prestationsmål, resursmål, processmål och effektmål. Dokumenten med 

koppling till undervisning och lärande har hittats genom sökning på X-kommuns 

hemsida och genom samtal med verksamhetsansvariga i X-kommunen. 

 

 

5.3 Urval och begränsningar 
 

Det empiriska materialet innefattar webbenkätsvar från specialpedagoger i en svensk 

kommuner X, verksamhetsansvariga i kommun X och Y, skriftliga kommunala 

dokument med koppling till undervisning och lärande från kommun X samt en 

webbenkät i pilotundersökningssyfte. Empirin som ligger till grund för studien består av 

fyra olika webbenkäter och kommunala dokument med koppling till undervisning och 

lärande. 

Den första enkäten skickades ut via webb, via sociala medier som en pilotundersökning. 

Syftet var att undersöka om enkätens frågor kunde användas till definition av begreppet 

specialpedagogiska mål. En förståelse för ett begrepps komplexitet kan enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) leda till att förändra förhållningssätt 

och detta medförde att frågorna som ställdes kändes för vaga för att vara relevanta för 

studien. Vilket i sin tur ledde till beslutet att inte använda pilotundersökningens svar i 

studien. I pilotstudien användes frågan vad betyder, som ändrades till hur definierar 

du… De tre andra enkäterna skickades ut via mail med enkäten som länk.  

Enkät 1 (Bilaga B) - Systematiskt kvalitetsarbete och specialpedagogiska mål - 

specialpedagogers tankar, randomiserat urval, pilotundersökning, 8 svar. 

Enkät 2 (Bilaga B) - Verksamhetsansvarigas tankar kring det systematiska 

kvalitetsarbetet och specialpedagogiska mål, kommun Y, 0 svar. 

Enkät 3 (Bilaga B) - Systematiskt kvalitetsarbete och specialpedagogiska mål - 

specialpedagogers tankar, kommun X, svar 5. 

Enkät 4 (Bilaga B)- Verksamhetsansvarigas tankar kring det systematiska 

kvalitetsarbetet och specialpedagogiska mål, kommun X, svar 4.  

 

De begränsningar som gjordes i studien kan påverka resultatet. Den begränsning som 

kan ha störst inverkan på resultatet är att enkäter användes istället för som tanken var, 

intervjuer. Beslut att gå från intervjuer till enkäter grundar sig på att återbud lämnades 

av flera respondenter vilket ledde till tidsbrist för mig, då tanken med intervjuerna var 

att ringa in och definiera grunden till arbete som är definitionen av begreppet 

specialpedagogiska mål. Även ett lågt deltagarantal kan påverka studiens trovärdighet. 

Det kan bero på många faktorer som till exempel att undersökningen låg tidsmässigt fel, 

osäkerhet kring vad ett specialpedagogiskt mål är, intresse för området är alla tänkbara 

förklaringar till det låga deltagandet. Om studien istället hade gjort utifrån intervjuer 

hade kanske inte bortfallet varit så stort, men kanske deltagandet hade varit begränsat 

och att respondenterna inte svarat så fritt utan att en viss styrning skett från intervjuaren.  

Svarsfrekvensen var låg och av 20 specialpedagoger svarade 5 stycken och av 

sammanlagt 12 tillfrågade verksamhetsansvariga svarade fyra stycken. I analys av 

bortfall är det viktigt at titta på vilka faktorer som kan påverka medverkan i 

undersökningen och lyfta fram dessa (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 
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Frågor kring det systematiska kvalitetsarbetet ställdes för att eventuellt tankar kring mål 

skulle synliggöras. I efterhand kan jag se det som en fördel, då möjligheterna att 

påverka respondenternas svar var obefintlig. Att valet föll på öppna svarsalternativ 

handlar om att försöka synliggöra hur respondenterna tänker. Styrs svaren genom 

svarsalternativ, minskar chanserna att få fram nyanserade och mer uttömmande svar 

(Dahmström, 2011). Val av respondenter gjordes utifrån koppling till skolans 

verksamhet på olika nivåer. Valet att dela upp respondenterna i två grupper handlar om 

att gruppen verksamhetsansvariga har ansvar för verksamheter men det betyder inte att 

de har specialpedagogiska kunskaper. Tanken med komplementet i form av gruppen 

specialpedagoger var att ge verksamhetsnära anknytning till svaren, med 

specialpedagogisk inriktning. Urvalet av just de tillfrågade handlar om tillgången på 

personer med respektive titel. Att en enkät som riktade sig till två kommuner X och Y 

valdes berodde på att vid sökningar kring det systematiska kvalitetsarbetet i de aktuella 

kommunerna, visade det sig att de arbetade på olika sätt med det. Därför ser enkäterna 

inte identiskt lika ut. 

Då respondenterna inte var så många, men sa liknande saker, gjordes sammanfattning 

av svaren, citat valdes ut med tanke på att de är de direkta tankar som respondenterna 

har utan tolkning. De definitioner som valts ut som utgångspunkt för och analys av 

dokumenten har alla valts för att skapa en så bred bild av området som möjligt. Då 

definitionerna bildar ramarna för granskningen har det känts angeläget att vara så 

verksamhetsnära som möjligt. Men trots alla försök att vara så transparent och tydlig 

som möjligt handlar arbetet om tolkning, vilket är viktigt att ta med sig.  

 

5.3.1 Analys databearbetning  

Arbetet har skett genom att söka igenom kommun X:s hemsida efter dokument med 

koppling till undervisning och lärande. Efter genomläsning av dokumenten, markerades 

allt som kunde uppfattas som mål med färgpenna. De mål som markerats analyserades 

utifrån begreppen som skapar ramen för de mål som definieras som specialpedagogiska.  

Målen skrevs in i en tabell för att systematiskt synliggöra vilken typ av mål; 

prestationsmål, resursmål, processmål, effektmål, det handlar om enligt definitionerna i 

studien, enligt Lindgrens (2014) uppdelning. Vilket perspektiv de hamnar inom: det 

relationella, kategoriska eller dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005) som dokumenten 

och målen utgår ifrån och på vilken nivå: individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå 

de hamnar. Faktorerna skrevs in i Tabell 1, som finns under 6.2.2 Analys dokument, för 

att ytterligare öka tydligheten och för att försöka tydliggöra i vilket dokument 

målskrivningen hittades. Vid tolkning av dokumenten är upplevelsen att det är svårt, 

trots definitioner att vara konsekvent i arbetet. Det har krävts många genomläsningar av 

materialet och funderingar kring var i sammanställningen målformuleringarna hamnar. 

Trots allt handlar studiens bearbetning av empirin om tolkning, beskrivning och 

förklaring (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

5.3.2 Definitioner 

 
I studien har definitioner av begrepp som användes i dokumentanalysen getts stort 

utrymme både i bakgrund och teoridel. Detta för att skapa förståelse för hur analysen av 
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dokumenten har skett och vilka begrepp som använts. Definition av begreppet 

specialpedagogiska mål (se 1.Inledning) skapades genom att webbenkäter skickades ut 

till verksamhetsansvariga och specialpedagoger, vars svar analyserades och användes 

som bakgrund i min definition. 

Andra begrepp som användes i dokumentanalysen var det relationella perspektivet, det 

kategoriska perspektivet och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). 
Genom litteraturstudier skapades begreppsdefinitioner kring begreppen: en skola för 

alla, inkludering, delaktighet, likvärdighet, autonomi, processmål, effektmål, resursmål, 

prestationsmål, som alla användes i dokumentanalysen. Begreppsdefinitionerna finns 

under rubrikerna bakgrund och teoretisk ram. 

   

Dokumentet kring Riktlinjer för styrdokument (Kommun X, 2012) användes för att få 

en tydlig bild av hur dokumenten författas i kommunen, samt på vilka olika nivåer de 

olika dokumenten hör hemma, samt syftet med dem. De termer som använts i tabellen 

är det termer som återfinns i dokumentet.  

 

Tabell 1. Syftet med olika kommunala dokument och på vilken nivå i organisationen 

man kan hitta dem (Riktlinjer för styrdokument Kommun X, 2012).   

 

5.4 Forskningsetiska överväganden   

I undersökningen har hänsyn tagits till de fyra etiska principerna öppenhetskravet, 

konfidentialitetskravet, autonomikravet och självbestämmandekravet.                              

(Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna har fått information kring undersökningens 

syfte och upplägg enligt öppenhetskravet. Enligt konfidentialitetskravet görs ärliga 

försök till att dölja respondenternas identitet. Detta sker bland annat genom att 

respondenternas titlar inte används och de kan därigenom inte identifieras. Deras ålder, 

antal år i yrket eller andra faktorer som skulle kunna identifiera deltagarna har 

utelämnats i enkäten. Enkäten skickades ut via länk till respondenterna i separata mail, 

med länken bifogad, så att respondenterna själva inte vet vilka som deltagit i studien. 

Även ärliga försök har gjorts att dölja vilka kommuner studien handlar om.  

Autonomikravet efterlevs genom att uppgifter inte lämnas ut till andra ändamål än det 

beskrivna i undersökningen. Medverkan har respondenterna rätt att avbryta när helst de 

önskar enligt självbestämmande kravet, vilket också meddelades i korrespondensen. 

Respondenterna har fått erbjudande om att ta del av det färdiga resultatet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 Aktiverande Normerande Beslutsnivå (i de fall då 

lagstiftningen inte säger 

något annat) 

Övergripande Vision Beskriver ett önskat 

tillstånd 

 

Övergripande Vision  

 

 

Strategi 

Beskriver ett önskat 

tillstånd. 

 

Policy  

(förhållningssätt) ex 

sponsring, inga fasta 

regler 

Kommunfullmäktige 

Allmän Program Riktlinjer(allmänt 

hållen lagbok) 

Kommunstyrelse/nämnd 

Detaljerad Plan Regler (hur åtgärden 

görs, inte vad den 

innehåller) 

Nämnd/ förvaltning 
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I en granskning av kommuner finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. Att hålla 

sig objektiv, varken övertolka eller undertolka (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013) samt försöka återge så exakt som möjligt och inte försöka ”skydda” 

verksamheten. Detta känns angeläget att ha med sig under hela tolkningsprocessen. 

Resultaten kan vara intressanta för verksamheten om verksamheten förstår tanken 

bakom, det vill säga att det önskvärda är att det ska leda till förbättring.  

 

5.5 Validitet   
 

Studiens fokus har varit att försöka hitta det specialpedagogiska i verksamheternas mål. 

Som verktyg i min studie har jag valt att lägga fokus på begreppsdefinitioner, vilka blir 

viktiga för att mätningen ska fokusera på rätt saker i dokumentanalysen. Definitionerna 

har valts för att skapa ett ramverk för analysen. För att ytterligare försöka tydliggöra och 

göra innehållet tillgängligt har ett analysdokument i form av tabell skapats, där 

analyskriterierna finns med. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) lyfter 

vikten av bedömning av mätinstrumentets innehåll och rimligheten i det. Studiens olika 

delar skapar förutsättningar för att ett resultat ska kunna presenteras, men att analysera 

handlar om att vara objektiv vilket gör att en osäkerhetsfaktor alltid finns med. Men 

med de verktyg som finns tillgängliga och med tanke på studiens upplägg, skapas 

förutsättningar för ett åskådligt resultat. I efterhand hade studiens upplägg begränsats 

med tanke på antal definitioner och dokument då upplägget med analys kräver många 

genomläsningar av materialet. Enkäter med öppna frågeställningar skapar definitionen 

av begreppet specialpedagogiska mål. Efter sökningar i databaser efter en definition, 

kändes en verksamhetsnära definition som enda alternativet.  

 

5.6 Reliabilitet     
 
Studien handlar om att undersöka om specialpedagogiska mål finns, formuleras och 

definieras. När det handlar om en tolkande studie finns möjligheten att någon annan 

skulle tolkat resultaten annorlunda. För att om möjligt undanröja hinder för det har de 

begrepp som använts vid tolkning av dokumenten definierats. Bergström och Boréus 

(2018) menar att reliabiliteten handlar om intersubjektivitet och tillförlitlighet. 

Intersubjektiviteten och svårigheterna med att mäta saker objektivt, gör att markering av 

respondenternas svar har skett med citattecken. Programteorin (Lindgren, 2014) med 

indelning av mål (definierade), samt definitionen av begreppet specialpedagogiska mål, 

samt indelningen av det kategoriska-, relationella- och dilemmaperspektivet har alla 

varit till hjälp i arbete med analysen. Även de olika nivåerna individ-, grupp- och 

organisationsnivå har använts i analysen. Allt för styrka resultaten med tydliga 

definitioner, vilka kan skapa känsla av tydlighet och åskådlighet. För att få till en bra 

intersubjektivitet kan användande av analysverktyg vara ett bra sätt enligt Bergström 

och Boréus (2018). Mitt analysverktyg har i studien varit begrepp kopplat till 

systematiska analyser i tabellformat. Metodkapitlets innehåll speglar arbetet med 

studien och visar också på de faktorer som skapar begränsningar. En liten studie i två 

svenska kommuner skapar nya tankar och frågor, men kanske inga generaliserande svar 

på hur det förhåller sig i landets alla övriga kommuner.  

 

6. Resultat och analys  
 
Under rubriken redovisas och analyseras enkätsvaren under tre rubriker: 

specialpedagogiska mål, specialpedagogisk kompetens och systematiskt kvalitetsarbete. 
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Sedan sker en presentation av dokumentanalysens resultat i tabellformat och analys av 

innehållet i den.  

 

6.1 Enkäter 
 
Enkäterna redovisas med resultat och analys var för sig, för att skapa tydlighet i 

respektive del av resultaten. 

 

6.1.1 Resultat specialpedagogiska mål 

 
Enligt samtliga specialpedagoger handlar specialpedagogiska mål om att individ-, 

grupp-och organisationsnivå finns beskrivna. Målen ska vara lång- och kortsiktiga och 

handla om förbättring och förändring. Målen som skrivs ska vara utvärderingsbara och 

utgå från en tillgänglig lärmiljö med tydlig struktur och flexibel resursanvändning. 

En respondent uttrycker ” specialpedagogiska mål är inte annorlunda, de är samma, men 

sättet att reflektera och analysera arbete med målen är tvärvetenskapliga och mer  

noggranna”. En annan respondent svarar att ” framförallt handlar specialpedagogiska 

mål om hur en verksamhet organiseras, synen på barn/elever (som jämställda 

samhällsmedborgare), kunskap och skolans uppdrag där vi pratar om ett livslångt 

lärande”. ”Att alla barn ska få samma möjlighet att lära och utvecklas i vår verksamhet 

och när det finns svårigheter ska vi hitta nya vägar, arbetssätt med fokus på miljön och 

förhållningssätt”, svarar respondent tre. 

På samma fråga till verksamhetsansvariga handlar svaren om individens målsättning 

med sitt lärande och en respondent svarar att ”specialpedagogiska mål är att utifrån en 

djupare pedagogisk kunskap kunna hitta nya lösningar och finna vilka hjälpmedel eller 

miljöer som främjar elevens utveckling och lärande”. Exempel på specialpedagogiska 

mål handlar enligt verksamhetsansvariga om att öka kunskapen om olika 

funktionsnedsättningar för att på så sätt ”uppnå ett bättre bemötande för individer med 

särskilda behov (gruppmål)” och att ”öka individens delaktighet i sin utbildning 

(individuella mål)”. Det handlar också enligt respondenterna om att ”handleda arbetslag 

eller pedagoger så att de blir trygga i sitt/sina relationer med eleven/eleverna för att på 

så sätt skapa goda inlärningsförutsättningar”. 

 

På frågan om vilka som är de viktigaste specialpedagogiska mål som skulle kunna öka 

delaktighet och likvärdighet för alla elever i skolan svarar specialpedagoger 

att det handlar om att skapa sammanhang för eleverna, vilket leder till ökad delaktighet. 

”Mål som innefattar motivation”. Men även mål som handlar om inställning och ”för 

vem olika saker är ett problem och vem som äger problemet”, samt mål kring 

anpassning av verksamheten. 

På frågan vad som behövs för att öka måluppfyllelsen för alla elever i skolan svarar 

specialpedagogerna personal med adekvat utbildning, kollegialt lärande, analysera och 

utvärdera sin egen undervisning för att kunna förändra/ förbättra. Även delaktighet lyfts 

tillsammans med förebyggande arbete och tidiga insatser. ”Öppna upp för en större 

tolerans kring olikheter och behov, samt att det finns engagerade vuxna i barnens 

närhet”. Verksamhetsansvarigas svar på samma fråga handlar om att se vad som är 

framgångsfaktorer för varje enskild elev då elever har olika behov och lär på olika sätt. 

” Det ska inte jag svara på det vet ni bäst. Jag är bättre på strukturer. Mål behövs för att 

veta vad vi vill uppnå och vilken väg vi ska ta (strategier) oavsett om det gäller 

individuella mål eller gruppens mål”. 
 
 



 

20 

6.1.2 Analys specialpedagogiska mål 
 
Skillnaden mellan hur specialpedagoger och verksamhetsansvariga svarar på vad 

specialpedagogiska mål är att specialpedagogerna pratar organisationsnivå, medan 

verksamhetsansvariga fokuserar mer på individen. Detta att skapa förståelse genom att 

kategorisera elever lyfter Sundqvist, Ahlefeld Nisser och Ström (2014) som ett problem 

då problemen blir individuella. De verksamhetsansvariga lyfter kunskaper om 

funktionsnedsättningar som en viktig del vilket Blandford (2013) menar är viktigt, att 

inkludering initieras av ledaren, att fokus flyttas från det individuella till det kollektiva. 

Samtidigt kan det verka som att de verksamhetsansvariga ser att det är just individerna 

som inte får rätt stöttning, vilket gör att de blir i fokus. De perspektiv som kan urskiljas 

är det relationella i specialpedagogernas syn och det kategoriska i de 

verksamhetsansvarigas syn men perspektiven är inte renodlade, vilket de sällan är. Det 

finns förstås många förklaringar till olikheterna i perspektiv, men det kan handla om att 

man tänker sig att görs lösningar för de elever som har det svårast i skolan, höjs 

resultaten per automatik. Men det kan också handla om att inte låta eleverna vara 

delaktiga, vilket i sin tur kan handla om avsaknaden av specialpedagogiska kunskaper. 

Specialpedagogerna lyfter vikten av adekvat utbildning, det kollektiva lärandet, 

relationer och inkludering vilket flera forskare också gör. Barber och Mourshed (2007), 

Blandford (2013), Yeung (2012) och Håkansson och Sundberg (2016) diskuterar sin syn 

på skolförbättring och avgörande faktorer för bra resultat, men de har inte samma syn på 

vad som är den viktigaste faktorn för skolförbättring, men är ändå överens om var 

skolförbättring måste börja och att det handlar om i den egna verksamheten.  
Specialpedagoger lyfter vikten av förbyggande och främjande arbete, vilket inte 

verksamhetsansvariga gör i studien. Barber, Chijioke och Mourshed (2010) lyfter 

långsiktiga mål som bärande och menar att det är en viktig faktor inom 

skolförbättringsområdet. Begrepp som används av specialpedagoger och 

verksamhetsansvariga är delaktighet, vilket kan bero på att frågan de svarade på 

innehöll just det ordet. Därför är det svårt att analysera varför det förhåller sig på det 

sättet.  

 

6.1.3 Resultat specialpedagogisk kompetens  
 

Specialpedagogers svar på hur de definierar begreppet specialpedagogisk kompetens 

handlar om att ”specialpedagogik inte är annorlunda, vad förhållningssätt och 

bemötande beträffar, men noggrannare och mer medveten när det gäller attityd, 

inställning och i den anda ett samtal förs, 100 % lösningsfokus, alltid barnet/eleven i 

centrum”. ” När man arbetar utifrån tänket att olika är bra”, att olikhet berikar och 

utvecklar. Man arbetar med barns bästa för ögonen, man ser möjligheter inte hinder, 

arbetar för inkludering och att undanröja hinder i lärmiljön genom förebyggande arbete 

på alla olika nivåer, samt samverkar i det förebyggande arbetet med elevhälsa och 

pedagoger, där handledning ingår. ” När man innehar kunskap om, erfarenhet av och 

förståelse för mångfald, inkludering och olikheter samt främjande/lösningsinriktat och 

övergripande/normbrytande”.På samma fråga svarar verksamhetsansvariga att 

”kompetens som är särskilt inriktad på pedagogik för personer med 

funktionsnedsättning” och ”övergripande kompetens som kan hjälpa pedagoger och 

arbetslag med att hitta nya lösningar för eleverna”. Specialpedagogen är också ett gott 

stöd för rektor i elevhälsaarbetet och arbetar främst förebyggande och främjande”. 
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6.1.4 Analys specialpedagogisk kompetens  
 

Specialpedagoger och verksamhetsansvariga verkar ense om att det förbyggande och 

främjande arbete är viktigt och det som skiljer sig är att specialpedagogerna menar att 

arbete sker på alla nivåer, medan verksamhetsansvariga tror att arbete sker på en mer 

övergripande nivå. Robinson, Lloyd och Rowe (2008) betonar vikten av att effektivt 

ledarskap handlar om att personalen förstår och engageras i målet, vilket kan vara svårt 

om man har olika syn på uppdraget. En studie visar att det är vanligare i Sverige att 

specialpedagoger arbetar kommunövergripande och hälsofrämjande om man jämför 

med Norge, vilket kan förklara varför verksamhetsansvariga tror att så är fallet i 

kommunerna (Cameron & Lindqvist, 2014).  

  

6.1.5 Resultat systematiskt kvalitetsarbete   
 

På frågan om vilka faktorer i det systematiska kvalitetsarbetet som kan få konsekvenser 

för det specialpedagogiska arbetet svarar verksamhetsansvariga att det handlar om de 

flesta faktorer. Även vikten av att ”ha klart för sig vilka olika målgrupper man har när 

man genomför det systematiska kvalitetsarbetet” och ”ett förtydligande av vilka faktorer 

som påverkar elevers lärande” uttrycker verksamhetsansvariga är viktigt.  

Svaren på frågan kring hur de förändringar ser ut som sker i kommunerna kring det 

systematiska kvalitetsarbete ser ut svarar respondenterna att det handlar om att 

”professionen är bäst på att veta vad som ska utvecklas och kvalitetssäkras, just för att 

de bäst vet vad målgruppens behov och önskemål är samt vilken vetenskap och 

beprövad kunskap som behövs för att möta målgruppernas behov”. ”Att skolan är styrd 

av skollagen och läroplanerna vilket är den viktigaste styrningen men också om att se 

vilka faktorer och indikatorer som påverkar vårt arbete”. 

Varför genomförs förändringarna i kommunens systematiska kvalitetsarbete är en fråga 

som får svaren att det handlar om omfattande förändringar i styr och ledningsprocessen. 

”När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet så har olika förvaltningar olika 

arbetssätt och metoder för att utföra den på och olika statliga styrning i form av lagar 

och systematiskt kvalitetsarbete”.  ”Man försöker få in vårt kvalitetsarbete i den 

modellen”. Hur kommer förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet påverka det 

specialpedagogiska arbetet enligt verksamhetsansvariga. Intentionen är att ”försöka 

paketera ihop den statliga styrningen med den kommunala styrningen så gott det går, 

detta för att minska arbetsbördan och administrationen och istället ge utrymme för 

medarbetarens möjlighet till verksamhetsutvecklingen”. ”Detta tros inte påverka det 

specialpedagogiska arbetet nämnvärt ”. Effekter man förväntar sig efter förändringen 

enligt verksamhetsansvariga är ”fokus på dem vi är till för, ständigt pågående kvalitets- 

och målarbete, fokus på tillit och långsiktighet, utvecklingsarbete sker utifrån 

kompetens och behov och omhändertas bäst på respektive organisatoriska nivå”. Men 

även fokus på engagemang, delaktiga medarbetare, kommunikativa ledare, fokus på 

helheten framför delarna. ”Tillsammans verkar vi för hela organisationens bästa, fokus 

på analys och resultat, kunskapsbaserad uppföljning och prioritering, fokus på 

förbättringskultur i kärnverksamheten, strukturen ska vara användarvänlig och att 

frågorna hamnar på rätt nivå”. ”Efter alla förändringar förväntar man sig en förbättring 

och kanske förenkling”. 

 

6.1.6 Analys systematiskt kvalitetsarbete 
 

Frågorna om det systematiska kvalitetsarbetet har enbart ställts till 

verksamhetsansvariga. Detta gjordes medvetet då det systematiska kvalitetsarbetet är 
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under konstant förändring. Att frågorna ändå ställdes är för att försöka synliggöra 

kopplingen till det verksamhetsnära arbete som sker. Enligt Pijl och Frissen (2009) 

påverkas elevernas resultat negativt av att beslut fattas på organisationsnivå. Deras 

tankar handlar om att utvecklingen måste drivas av den vardagsnära verksamheten. 

Även Håkansson och Sundberg (2016) menar att samarbete måste ske mellan 

professionella och beslutsfattare och Gallagher, Malloy och Ryerson (2016) menar att 

främja det lokala ägandet av förändringsarbetet ökar förståelsen för undervisning och 

lärande. Forskning, politik, teori och praktik måste samverka för att tillsammans verka 

för förändring (Bush & Glover, 2014). Svaren från verksamhetsansvariga beskriver att 

professionen har kunskaperna kring vad som ska utvecklas och kvalitetssäkras, de kan 

målgruppens behov och önskemål samt vilken vetenskap och beprövad kunskap som 

behövs för att möta målgruppernas behov. Det Jarl och Nihlfors (2016) har 

uppmärksammat är att beredning av mål som fattas för verksamheten sker ofta av 

nämnder och skolchef, som inte alltid har den kunskap kring det pedagogiska arbetet 

som krävs.  

 

6.2 Dokument  
 
6.2.1 Resultat dokumentanalys 

 

De dokument som författas i kommun X har två olika inriktningar enligt kommunens 

dokument Riktlinjer för styrdokument (Kommun X, 2012). Den första typen kallas för 

aktiverande och handlar om hur Kommun X lägger ut riktlinjer för att nå ett visst 

resultat. Den andra typen av dokument behandlar hur Kommun X organisation ska göra 

i givna situationer och kallas normerande (Kommun X, 2012).  

De aktiverande dokumenten delas in i strategi, program och plan dokument.  

Strategidokumenten är överordnade och översiktliga och kan innehålla en vision. Syftet 

med dessa är att visa på långsiktiga mål och handlingsinriktningar. Dokumenten talar 

inte om hur, utan måste tolkas och brytas ner i mer handling och mer detaljerat innehåll. 

Den pekar ut vilka verksamhetsområden som är av kritisk karaktär.  

Programmet hamnar mellan plan och strategi. Blandar långsiktiga mål med direktiv 

som är mer översiktliga och ibland förekommer konkreta direktiv.  

Det kan också vara en del i en studie som senare mynnar ut i en mer detaljerad plan. 

Programmet används för att skriva en plan. Men detaljerad tidsplan saknas och metoder 

eller utförande är sällan bestämda.  

Planen är en konkret detaljerad beskrivning av önskade åtgärder, som kan utföras av 

vem som helst. De ska instruera vad som ska ske, vad man vill ska göras, vilka metoder 

man vill använda. Vem som ansvarar för åtgärderna, tidsschema för åtgärderna samt 

eventuellt uppföljning ska ingå.  

 

De dokument som analyserats är nio stycken. Dokumenten är visioner, planer och 

strategidokument. Av de analyserade dokumenten hamnar fyra av dem i kategorin 

strategier, tre i kategorin plan eller förplan och en är övergripande vision.  

De mål som formuleras inom det specialpedagogiska området, hamnar antingen inom 

det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) eller 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Sammanlagt hittades 28 mål som kan härledas 

till specialpedagogik. Inga mål är inom det kategoriska perspektivet (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001). 18 specialpedagogiska mål hamnar inom det relationella 

perspektivet och 10 inom dilemmaperspektivet.  Av de mål som enligt definition är 

specialpedagogiska hamnar 17 av dem inom det som Lindgren (2014) kallar effektmål. 

Prestationsmål är åtta av dem, processmål tre stycken och resursmål hittas inga. Man 
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kan se flera olika slags mål i samma formulering, men 10 effektmål är renodlade 

effektmål. Nivån målen utgår från får ganska jämn fördelning mellan gruppnivå som 

hamnar på 24 stycken och organisationsnivå som hamnar på 21. På individnivå hamnar 

endast 8 stycken. Strategidokumenten har fler effektmål, inga process- och resursmål 

och få prestationsmål. Planerna innehåller flest prestationsmål av alla dokument med 

sina 5 av 8 mål. Visionen innehåller inga mål på individnivå, planens mål är fler på 

organisationsnivå än på individ- och gruppnivå. I strategidokumenten kan inga större 

skillnader mellan de olika nivåerna uppfattas. Antalet specialpedagogiska mål i de olika 

dokumenten hamnar mellan 3-5 mål i varje dokument oavsett typ av dokument.  

 

6.2.2 Analys dokument 

 
Sammanlagt identifierades 28 specialpedagogiska mål. Funderingar väcks kring hur det 

kommer sig att de är så många. Det Jarl och Nihlfors (2016) har uppmärksammat är att 

beredning av mål som fattas för verksamheten ofta sker av nämnder och skolchef med 

avsaknad av den kunskap kring det pedagogiska arbetet som krävs. Att andelen 

effektmål är så stor, stämmer inte med det Hattie (2009) säger om att effektmålen är de 

svåraste att hantera i skolan. Nivån målen hamnar på är flest på grupp- och 

organisationsnivå, vilket kan återigen förklaras med det Jarl och Nihlfors (2016) säger 

om avsaknad av kunskap kring det pedagogiska arbetet.   

 

Alla resultat i dokumentanalysen har synliggjorts utifrån det som handlar om att ”förstå 

och generera teori från insamlade data utifrån variationer, processer och strukturer” 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 60). Tolkningen blir avgörande för 

resultaten. Antalet specialpedagogiska mål i de olika dokumenten hamnar mellan 3-5 

mål i varje dokument oavsett typ av dokument. I tabellen nedan synliggörs målen och 

kriterierna för analys som redovisats i 6.2.1 Resultat dokumentanalys.  
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 Måltyp Nivå Perspektiv  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

Dokument A 

Barn- och 

elevhälsaplan i 

Kommun X (2015) 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

2 

 

4 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

 

3 

4 

  

2 

1. Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att ge alla barn goda förutsättningar till 

utveckling, lärande och delaktighet.  

2. Att samtliga elever ska uppleva sig vara inkluderade, där olikheter ses som en tillgång och 

där alla elever är delaktiga. 

3. Att EHT arbetet ska leda till att miljöer skapas som främjar lärande, god utveckling och en 

god hälsa hos eleverna.  

4. Att eventuella hinder för elevernas lärande och utveckling ska undanröjas och det ska finnas 

ett helhetstänkande där organisation, grupp och individ ingår. 
Dokument B 

Kommun X vision 

2040 (2014) 

 

 

 

1 

2 

    1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

  

1. En god och trygg uppväxtmiljö för alla barn där barnperspektivet står i fokus.  

2. Att prioritera förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. 
Dokument C 

Handlingsplan för 

integrationsarbetet 

2015-2018 (2015) 

 

1  

 

  

2 

3 

 

 

 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

 

3 

 

  

2 

1. Att bidra till en ökad förutsättning för att främja och underlätta för utbildning. 

2. Att bidra till ökad möjlighet för socialt deltagande och inflytande. 

3. Att sprida information och kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter. 
Dokument D 

Internationell  

strategi  

(2013) 

1    1  1 1   

1. Att andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10%.  
Dokument E 

Strategi Mål och 

budget 2015 – 2019 

 

 1 

 

  

2 

3 

1 1 1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

  

1. Att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan mellan alla 

runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan. 

2. Att skolans pedagogiska insatser och socialtjänstens stödinsatser, för barn och unga i behov 

av extra stöd, ska vara samordnade för att på så vis förbättra elevernas möjligheter att nå de 

nationella målen i skolan.  

3. Att övergripande insatser för att utveckla undervisningen genom undervisningsmetoder, 

kompetensutveckling genom matematiklyftet och förstelärare. 
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Måltyp Nivå Perspektiv 

 EM PM RM PreM IN GN ON RP KP DP 

Dokument F 

Skolorganisation för 

ökad likvärdighet 

och förbättrad 

måluppfyllelse 

Utredning (2016) 

1  

 

3 

  

2 

 

4 

 

 

3 

4 

 

 

3 

4 

 

1  

2 

3  

4 

 

1 

 

  

2 

3 

4 

1. Att skapa en likvärdig utbildning där alla elever blir godkända.    

2. Att skapa en pedagogiskt effektiv och mer likvärdig skola är att skapa bättre skolresultat för 

kommunen i sin helhet.    

3. Att förändra skolorganisation för ökad likvärdighet och förbättrad måluppfyllelse.  

4. Att stödja integration och inkludering, där alla elever ges möjlighet att nå sina mål i en bra 

lärmiljö.  

5. Att skolorna ska ha tillgång till rätt utbildad personal och personalen ska ha möjlighet att 

samverka med kollegor både inom och mellan sina kompetensområden. 
Dokument G 

Strategi för 

integration i 

Kommun X (2014) 

1 

 

 

3 

4 

   

2 

 

2 

 

3 

4 

 

2 

 

3 

4 

 

1 

2 

 

3 

4 

  

 

2 

 

3 

 1 

 

 

 

4 

1. Att alla invånare i Kommun X ska oavsett etnisk och kulturell bakgrund ges samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt känna 

sig delaktiga i kommunen. 

2. Att kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet. 

3. Att varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen. 

4. Att integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.  
Dokument H 

Strategi för barn- 

och 

utbildningsnämndens 

verksamheter (2018) 

1 

2 

3 

4 

5 

   1 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

4 

5 

1 

2 

 

4 

5 

  

 

3 

1. Att barn och elever får de kompetenser som behövs idag och i framtiden.  

2. Att alla barn och elever är en viktig tillgång i gruppen och möts med respekt.  

3. Att engagerad personal ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina 

egna förutsättningar.  

4. Att alla har högt ställda förväntningar på varandra.  

5. Att tillsammans känner vi glädje, gemenskap och trygghet i lärandet. 
Dokument I 

Strategiskt styr- och 

budgetdokument 

inför mål och budget 

2017-2021 (2016) 

1 

2 

3 

   1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

2 

 1 

 

3 

1. Att verka för en god och trygg uppväxtmiljö för alla barn där barnperspektivet står i focus.  

2. Att vi prioriterar förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. 

3. Att prioritera förebyggande och främjande verksamhet för barn och ungdomar. 

 

Tabell 2. Resultatsammanställning utifrån perspektiv, nivåer och målkriterier enligt 

definition i bakgrund och teoretisk ram.   

 

Resultatet och analysens två delar med enkät och dokumentanalys har använts som bas i 

arbetet för att försöka skapa en balans mellan teori och praktik. Att både enkät och 

dokumentanalys handlar om tolkning måste tas i beaktande, då det gör resultaten mer 

osäkra.  
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7. Diskussion 

  
Diskussionen utgår från studiens syfte, frågeställningar och resultat. Kapitlet avslutas 

med en del om vidare forskning. Studiens syfte handlar om att utifrån en definition av 

begreppet specialpedagogiska mål granska kommunala dokument som styr och stödjer 

arbetet med undervisning och lärande, samt undersöka om det går att urskilja några 

specialpedagogiska mål i dokumenten, samt hur de är formulerade.  
 

7.1 Specialpedagogiska implikationer 
 
Förväntningar, omöjliga att leva upp till finns inte bara på eleverna, utan höga 

förväntningar brottas även lärarna med, som ska kunna arbeta med en undervisning som 

inkluderar, gör elever delaktiga och autonoma, många gånger utan stöd. 

Konsekvenserna blir många gånger att eleven tillskrivs en oförmåga att klara sig i 

klassrummet och den enda lösningen som förespråkas är att särskilt stöd sätts in, så att 

det blir lugnt. Detta kan tolkas som att man har ett kategoriskt perspektiv på 

skolsvårigheter, men många gånger handlar det säkert om dilemmaperspektivet, där 

man vet vad som är problemet, men dilemmat kvarstår. Den parallella 

utbildningsstrukturen som Cameron och Lindqvist (2014) diskuterar blir aktuell, vad 

eleven ska kunna vet vi med säkerhet, men hur tar vi oss dit är frågan. Trots 

medvetenhet lyfter författarna att dubbelt så många barn i Sverige, jämfört med Norge 

får specialundervisning. Vilket blir då specialpedagogens roll i verksamheten och varför 

tar inte frågan större plats. Hur kan vi utan specialpedagogiska mål ha som mål en 

inkluderande skola- en skola för alla är frågor som väcks och som skapar svårigheter i 

det specialpedagogiska uppdraget. Blandford (2013) lägger sitt fokus på utbildning av 

och större ansvar för personalen för att öka effektiviteteten och det kollektiva ansvaret. 

Då skulle påverkansmöjligheterna vara större och det specialpedagogiska perspektivet 

med delaktighet, inkludering, likvärdighet och autonomi bli en självklarhet, eller är det 

verkligen så. Det specialpedagogiska området är komplext och om vi ska kunna 

utveckla verksamheten måste målen tydliggöras och bli mer verksamhetsnära, enligt 

viss forskning. Men räcker det när vi har den parallella utbildningsstrukturen att förhålla 

oss till. För eleverna blir konsekvenserna att lärarens förhållningssätt, undervisning och 

perspektiv blir avgörande för resultaten. Ser läraren ett behov av att anpassa 

undervisningen sker detta, genom att mål sätts upp som sedan utvärderas. Om läraren 

har det kategoriska perspektivet hamnar eleven i utredning och extra anpassningar 

efterfrågas. Det kompensatoriska perspektivets blivande handlar inte om elakhet utan 

om okunskap eller brist på tillgängliga resurser. Struktur och systematik behövs för att 

skapa ordning och mening för elever och lärare, vilka många gånger hamnar i kläm 

mellan krav och förväntningar.  

 

Resultaten av studien är ganska väntade. Man vet vad man ska göra, men hur saknas 

ofta i de kommunala dokumenten och otydligheten ökar när utvärderingsbara mål 

saknas. Svårigheter som kan uppkomma är när formuleringar som tillskrivs mål, inte 

alls är mål, det tillskriver inte ett önskat tillstånd hos ett objekt (Lindgren 2014, 67).  

Det som är intressant är att effektmål, trots att de är svårast att mäta är de som 

förekommer mest i det som kallas specialpedagogiska mål. Lindgren (2014) menar att 

det måste till en beskrivning av vad målet vill åstadkomma och det gör de övergripande 

specialpedagogiska målen, men de är inte utvärderingsbara. De kan inte användas i det 

systematiska kvalitetsarbetet och att strävan måste finnas efter att göra ”mål, process 

och resultat synliga och därigenom medvetna” (Lundahl & Folke-Fichtelius 2016, 341).   
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Att man ändå kan hitta specialpedagogiska mål i Kommun X dokument innebär att på 

organisationsnivå finns medvetenheten, men hur förs den ner på en verksamhetsnära 

nivå, då individnivån är den som har minst antal mål av de tre nivåerna. Detta kan å ena 

sidan betyda att färre elever behöver stöd då stödet ges i form av kunskap och 

kompetens i klassrummet, å andra sidan kan de elever som trots satsningarna i 

klassrummet upplevas som ännu mer hopplösa och delaktighet, likvärdighet och 

autonomi blir något som inte kommer alla till del. Läsa- skriva- räkna garantin som 

införs 1 juli 2019 är just en sådan vattendelare. Elever som trots stödet inte blir 

godkända hamnar de i facket hopplösa eller hur kommer man att hantera dem i 

kommunerna (SFS 2018:749). Vad skulle hända om alla extra anpassningar som skrivs, 

skrivs som klassanpassningar och om de inte får effekt kan specialpedagogiska mål 

skrivas för att öka måluppfyllelsen. För som specialpedagoger skriver i enkäten handlar 

det om utveckling av undervisning och organisatoriska förändringar. De dilemman som 

uppstår i mötet mellan eleven och undervisningens krav skulle elimineras och fokus för 

undervisningen skulle bli ett annat.  

 

7.2 Lämplighet i teori och metodval 
 
Att i studien använda sig av dokumentanalys, har både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att det man tolkar är det skrivna ordet vilket inte förändras under tiden för 

studien. Tolkning av det som inte sägs men som finns mellan raderna blir en 

osäkerhetsfaktor i analysen. Samtidigt saknas möjligheten att ställa kompletterande 

frågor kring innehållet, då författaren sällan är namngiven i de granskade kommunala 

dokumenten.  Tolkning som metod har behov av en tydlig ram för tolkningsprocessen. 

Att begrepp och definitioner skapar förförståelse och ramar för att skapa en gemensam 

referensram är inte bara viktigt utan nödvändigt så att inte egna tankestrukturer skapas 

(Lindgren, 2014). Problem med att skapa en definition för ett för forskningen okänt 

begrepp, gör att den egna begreppsdefinitionen utgår från den egna förförståelsen och 

tankar kring vad det egentligen handlar om. I arbetet med definitioner av de olika 

begreppen som ligger till grund för analysen av de kommunala dokumenten var 

utgångspunkten ett behov av gemensamt yrkesspråk eller som i det här fallet ett 

gemensamt referensspråk är avgörande för hur vi diskuterar och använder oss av olika 

begrepp. Begrepp som är svåra att hitta definitioner till samt har många olika 

definitioner beroende på vem man refererar till eller vilket perspektiv man använder sig 

av visar på vikten av att vi arbetar för att kommunicera så att förförståelsen skapar 

ramar för förståelsen och en kontext vi förstår (Tarschys & Lemne, 2013). Risken finns 

annars att man fastnar i ett tänk kring begreppet, så att man missar viktiga ledtrådar i 

analysen. När tolkning med flera parametrar ska ske, är risken att man tappar fokus och 

blir ledd på villospår. Att läsa igenom dokumenten vid ett flertal olika tillfällen kan 

eliminera de största avvikelserna som kan förekomma i tolkningen. Att svarsfrekvensen 

är låg kan ha olika orsaker som att frågorna är otydliga, svårfångade eller upplevelsen 

av olämplighet i tid. Handlar den om att man inte vill eller inte kan svara på frågorna 

blir en tanke som skapar funderingar. 

 
Ett medvetet val har legat till grund för valet av artiklar i studien, där 

inkluderingstanken finns med som en röd tråd. Många faktorer påverkar resultat och 

tankar kring inkludering inte minst hinder, strategier, skolkulturens syn på begreppet, 

styrdokumentens inverkan, ledarens roll, yrkesskicklighet och relationer (Yeung, 2012). 

Detta gör att man får en bild av komplexiteten i ämnet. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) lyfter vikten av balans mellan det vetenskapliga och det 

professionella, mellan teori och praktik och betonar vikten av att synliggöra den 
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pedagogiska praktikens förhållningssätt som utgångspunkt för arbetet.Tanken med att 

välja olika ingångar handlar om möjligheten att synliggöra ytterligare perspektiv vid 

sökandet av kunskap kring studiens syfte och frågeställningar. Från att titta på politiska 

beslut på organisationsnivå, där en begränsad styrning på organisationsnivå förespråkas 

och att målen styrs av den vardagsnära verksamheten (Pijl & Frissen, 2009) till att titta 

på kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget i styrdokumenten, specialpedagogens 

samordnande uppgifter i styrdokumenten och vikten av enighet kring det 

specialpedagogiska uppdraget på skolnivå (Sundqvist, Ahlefeld Nisser & Ström, 2014). 

Men också att titta på de centrala begreppen inkludering och specialutbildning i 

Skandinavien, specialpedagogens funktioner och på vilka nivåer de verkar samt hur 

uppdraget ser ut inte minst med tanke på resursfördelningsuppdraget (Cameron & 

Lindqvis,t 2014). 

 
I studien kan man under rubriken teoretisk ram hitta underrubriken som handlar om 

systematiskt kvalitetsarbete och skolförbättring, som är de ord som kopplas ihop med 

begreppet mål i forskning internationellt och nationellt. Det som lyfts i forskningen 

handlar om närheten till verksamheten i skolutveckling och målformulerandet och 

vikten av att koppla ihop teori och praktik (Bush & Glover, 2014).Självklart behöver vi 

mer övergripande mål, men trots det sker ingen förändring för elevgruppen som inte når 

målen. Hur ska vi komma till rätta med att de inte får det de har rätt till enligt skollagen, 

det vill säga rätten till en likvärdig utbildning. Kanske kan garantin för tidiga 

stödinsatser vara lösningen eller några andra nationellt fattade beslut. Detta strider mot 

vad forskningen säger om att beslutsfattandet ska ligga på verksamhetsnivån, men det 

som kan få effekt är det ekonomiska bidraget om det används rätt. Vilka konsekvenser 

det kommer att få för eleverna och om det kommer att göra någon skillnad i hur 

diskussioner kring stöd och måluppfyllelse ser ut framöver blir intressant att följa. Men 

att samhället har stora svårigheter att brottas med vad det gäller att öka måluppfyllelsen, 

torde vi alla vara överens om. Vilka konsekvenser detta kan få kan vi bara sia om, men 

att de blir stora och en ännu större utmaning för samhället torde vi vara överens om.  

 
 
7.3 De empiriska resultaten 

Resultaten visar att det finns specialpedagogiska mål och att de hamnar inom det 

relationella perspektivet och inom dilemmaperspektivet. I enkätsvaren från 

specialpedagoger och verksamhetsansvariga framkommer skillnader men också likheter 

i sättet att se på det specialpedagogiska området. Definitionen av begreppet 

specialpedagogiska mål utgår från specialpedagogers tankar kring begreppet, vilket 

hamnar inom det relationella men också dilemmaperspektivet. Verksamhetsansvarigas 

perspektiv hamnar inom det kategoriska, då mer fokus verkar läggas på det individuella. 

Det mål som definierats lyder enligt följande: mål som undanröjer hinder för 

delaktighet, inkludering och likvärdighet på individ och gruppnivå och 

organisationsnivå. Att så många specialpedagogiska mål hittades väcker funderingar. 

Handlar det om den egna tolkningen och vad man vill se i dokumenten, eller är 

kunskapen om hur mål skrivs omfattande i den krets som författar dokumenten och 

vilka konsekvenser får det. Sker en tolkning av tjänstemän som skriver dokumenten 

eller sker det via mallar och utan eftertanke och vilken kompetens finns för att skriva 

och analysera mål, som enligt Jarl och Nihlfors (2016) bereds av nämnder och skolchef, 

vilka inte alltid har kunskap kring det pedagogiska arbetet. Detta kan man fundera på 

även i författandet av mål som hamnar inom det som Lindgren (2014) kallar effektmål 

och som är överrepresenterade i de analyserade dokumenten. Detta skapar förvirring, 
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för som Hattie (2009) skriver är de de svåraste målen att använda i skolan då de är svåra 

att utvärdera. Funderingar det väcker är om mål skrivs med eftertanke eller vilket fokus 

man har i författandet. Om de författade målen skrivs av icke pedagogiskt utbildad 

personal har vi då en gemensam referensram är bara en av frågorna detta väcker. En del 

i undersökningen handlar om att utgå från det Lindgren (2014) lyfter som en svårighet. 

Det handlar om att mål kan bestå av både effektmål och processmål. Flera av målen som 

hittas är kombinationsmål, som är svåra att utvärdera och följa upp.  Detta visar på en 

osäkerhet vid målskapandet, men kan också bero på att de inte används i det 

systematiska kvalitetsarbetet och då finns inte samma krav på utvärderingsbarhet. 

Håkansson (2013) anser att det är viktigt att i det systematiska kvalitetsarbetet utgå från 

innehåll, processer och metoder, vilket innebär att då måste vi ner nära verksamheten 

och utvärderingsbarheten måste finnas. Vi hamnar på det Håkansson och Sundgren 

(2016) kallar den vetenskapliga grunden för skolutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete som utgår från långsiktighet, systematik, teori och praktik i 

verksamheten.  

Resultaten i studien kan uppfattas som att man arbetar i Kommun X med mer 

övergripande specialpedagogiska mål, istället för att hamna i hur löser vi detta. 

Den övergripande organisationen verkar använda sig av styrdokument och 

policydokument vid författandet av dokumenten. Det som saknas är kopplingen till 

verksamheten på individnivå. Hur ska detta verkställas blir en ständigt återkommande 

fråga. En fundering det väcker med de individuella målen är om man verkligen vill 

undvika att hamna i det kategoriska perspektivet, med fokus på eleven och även relatera 

problemen till eleverna. Kanske Bush och Glovers (2014) tankar om samarbete och att 

teori, politik, forskning och praktik måste verka tillsammans för att skapa balans är 

nyckeln till framgång. I resultaten kan man se att det är tydligt vad dokumenten 

innehåller gällande mål. Om man tittar på visionen innehåller den inga 

specialpedagogiska mål på individnivå, vilket visar på medvetenhet om att inte lägga 

fokus på eleven eller kan det handla om de svårigheter och dilemman man hamnar i om 

man lägger målen på elevnivå. Är det etiskt försvarbart att låta eleverna ta ansvar för 

oförmågan att anpassa undervisningen, så att svårigheter förebyggs. Lindqvist och 

Bergström (2010) menar att normalitet och avvikelse måste diskuteras och att 

diskussioner måste föras kring hur man ska hantera begreppen. På organisationsnivå 

finns flest specialpedagogiska mål i planen vilket kan handla om att de är övergripande 

och därför inte är tänkta att utvärderas, vilket gör det lättare att författa dem. När man 

märker att andelen elever som inte når målen ökar, hur förhåller sig kommunen till det. 

Ett svar kan vara att man i nuläget håller på att arbetar fram ett systematiskt 

kvalitetsarbete, som är tänkt ska ligga till grund för ett gemensamt tänk i kommunen 

kring de olika verksamheterna. Detta kan naturligtvis påverka utfallet, om man gör en 

liknande studie framöver. Men det intressanta är om man kan se en koppling till det 

systematiska kvalitetsarbetet, för enligt Gibbons och Silva (2011) sker bedömning av en 

skolas kvalité utifrån betyg och måluppfyllelse. Studien är en begränsad undersökning 

med allt vad det innebär. Men trots det synliggörs och väcks tankar kring det egna 

uppdraget och den egna verksamheten. Inte minst tankar kring resursfördelningen som 

ligger på rektorer och politiker, där en fråga att lyfta kan vara varför inte 

specialpedagogernas kunskaper kring behoven efterfrågas i större utsträckning. Arbetet 

och undervisningen påverkas genom att specialpedagogiska kunskaper skapar trygghet i 

förståelsen för olikheter och skapar förutsättningar för alla barn att lyckas, helt enligt 

svaren från specialpedagogerna. Analysförmågan hos lärarna skapar möjligheter att 

förstå och föra resonemang kring problematiken kring det specialpedagogiska tänket. 

Utvecklingsförmåga skapar möjligheter att variera, ompröva arbetssätt och utveckla den 
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egna praktiken. Den etiska medvetenheten skapar möjligheter för en öppen inställning 

som är fördomsfri.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att det skrivs specialpedagogiska 

mål i den granskade verksamheten, men om de skrivs för att förbättra resultat och 

användas i det systematiska kvalitetsarbetet är inte troligt, då de inte är skrivna enligt 

SMART- kriterierna (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta) enligt 

Lindgren (2014).  

 
 

7.4 Vidare forskning 
 
Frågor väcker nya frågor, så även i detta fall. Hur skolan ska komma till rätta med det 

ökande antalet elever som bedöms vara i behov av specialpedagogiskt stöd skulle vara 

intressant att läsa om i en studie. Likaså en studie kring alternativa begrepp i 

diskussioner kring specialpedagogisk verksamhet och vilka konsekvenser det får för 

undervisning och lärande.  
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Bilagor 

Bilaga A Brev till respondenter 
 

Hej!  

  

Jag heter Helene Rönnbäck och läser Specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Växjö.   

  

I mitt examensarbete som handlar om systematiskt kvalitetsarbete och 

specialpedagogiska mål har jag för avsikt att undersöka hur målformuleringar i 

dokument i kommunens verksamhet ser ut. Syftet med studien är att undersöka om man 

kan se specialpedagogiska mål i verksamheternas dokument och hur de framskrivs.  

 

Jag skulle vara mycket tacksam om DU skulle vilja medverka i en enkät som har till 

syfte att tydliggöra vissa frågor i mitt arbete. 

 

Samtliga deltagare kommer att vara anonyma. Möjlighet att ta del av resultatet kommer 

att finnas genom att utskick av länk kommer att ske till samtliga som fått en enkät 

skickad till sig. Precis som i första utskicket skickas länken i separata mail till samtliga 

respondenter, så att deltagarnas identitet inte kan röjas.   

Du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Jag skulle vilja om möjligt ha svar ganska omgående.  

  

  

Med vänlig hälsning Helene Rönnbäck 
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Bilaga B Enkäter till respondenter 
 

Enkät 1- Systematiskt kvalitetsarbete och specialpedagogiska mål - specialpedagogers 

tankar pilotundersökning, 8 svar, webbenkät randomiserad 

 

Hur skulle du definiera specialpedagogisk kompetens? 

Vad betyder specialpedagogiska mål för dig? 

Kan du ge exempel på specialpedagogiska mål som kan användas i ett systematiskt 

kvalitetsarbete? 

Hur tänker du att man kan utvärdera de mål du föreslagit? 

Vilka är de viktigaste specialpedagogiska mål som enligt dig skulle kunna öka 

delaktighet och likvärdighet för alla elever i skolan? 

Vad tycker du att man ska utvärdera i det specialpedagogiska arbetet i slutet på ett 

läsår? 

 

Enkät 2- Verksamhetsansvarigas tankar kring det systematiska kvalitetsarbetet och 

specialpedagogiska mål, 0 svar, Kommun Y 

 

Hur definierar du begreppet specialpedagogisk kompetens? 

Hur definierar du begreppet specialpedagogiska mål? 

Ge exempel på två specialpedagogiska mål. 

Vilka faktorer i det systematiska kvalitetsarbetet kan få konsekvenser för det 

specialpedagogiska arbetet? 

Vad i det systematiska kvalitetsarbetet gör skillnad för elever som riskerar att inte nå 

målen? 

Vad tror du behövs för att öka måluppfyllelsen för eleverna? 

Övriga tankar 

 

Enkät 3- Systematiskt kvalitetsarbete och specialpedagogiska mål - specialpedagogers 

tankar, 5 svar, Kommun X 

 

Hur definierar du begreppet specialpedagogisk kompetens? 

Hur definierar du begreppet specialpedagogiska mål? 

Vilka är de viktigaste specialpedagogiska mål som enligt dig skulle kunna öka 

delaktighet och likvärdighet för alla elever i skolan? 

Vad tror du behövs för att öka måluppfyllelsen för alla elever i skolan? 

 

Enkät 4- Verksamhetsansvarigas tankar kring det systematiska kvalitetsarbetet och 

specialpedagogiska mål, 4 svar, Kommun X 

 

Hur definierar du begreppet specialpedagogisk kompetens? 

Hur definierar du begreppet specialpedagogiska mål? 

Ge exempel på två specialpedagogiska mål. 

Vilka faktorer i det systematiska kvalitetsarbetet kan få konsekvenser för det 

specialpedagogiska arbetet? 

Hur ser de omfattande förändringar i kommunens systematiska kvalitetsarbete ut? 

Varför genomförs förändringarna i kommunens systematiska kvalitetsarbete? 

Hur kommer det att påverka det specialpedagogiska arbetet? 

Vilka effekter förväntar man sig efter förändringen? 

Vad tror du behövs för att öka måluppfyllelsen för eleverna? 

Behövs mål för att öka måluppfyllelsen? Övriga tankar 


