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Sammanfattning 
Syftet var att undersöka specialpedagogens funktion som förändringsagent i ett pågående 

förändringsarbete. 

Föreliggande studie hade en aktionsforskningsansats och studien följde ett pågående 

förändringsarbete i ett arbetslag. Aktionsforskningsansatsen byggde på att jag i min yrkesroll 

som specialpedagog även hade en forskande ansats. Detta innebar att jag medverkade under 

arbetslagets mötestillfällen och följde samt påverkade processen i förändringsarbetet, en slags 

iscensättande aktionsforskning. Jag hade tidigare påbörjat ett interventionsarbete i arbetslaget 

med syfte att förändra hanteringen av åtgärdsprogram samt att främja ett mer kollektivt 

arbete. Det var i detta som studien tog sin utgångspunkt för att följa de processer som 

arbetslaget genomgick. 

I resultatet framträdde tydligt att det fanns olika förväntningar på arbetslagets funktion. Sett ur 

specialpedagogens perspektiv att bidra till ett förändrat arbetssätt som främjar kollektivt 

arbete uppstod en rad utmaningar. Dessa utmaningar kunde relateras till vissa föreställningar 

kring hur arbetslag ska arbeta och vad det ska vara till för. Det framträdde att det fanns en 

flexibilitet i hur arbetslagets mötestillfällen utformades. Flexibiliteten hade betydelse för vilka 

behov som styrde och vilka frågor som togs upp under mötestillfället. Detta bidrog till att 

mötestillfällena var svåra att på förhand veta vad de skulle handla om vilket fick betydelse för 

förändringsarbetet. Sett ur specialpedagogens roll uppstod frågor som rörde hur pass man som 

förändringsagent kan gå in och styra eller bestämma över förändringsarbetet. Det handlade 

om vem som skulle ha tolkningsföreträde och en balansgång mellan olika intentioner krävdes. 
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1 Inledning 

Skolan präglas idag av en diskurs där samarbetsorienterade arbetssätt lyfts fram som mer än 

önskvärt. Lärarnas uppdrag har ändrats i takt med att samhället har förändrats. Tidigare kunde 

lärare arbeta i ensamhet och möta de elever de hade framför sig på ett adekvat sätt. Lärare 

som av tradition har arbetat själva blir idag organiserade i samarbetsformer, såsom 

exempelvis arbetslag. Ohlsson (2004) menar att lärararbetet är idag både individuellt och 

kollektivt organiserat . Arbetslaget förväntas fylla en viktig funktion såtillvida att 

förutsättningar för att det arbete som en lärare lyckas med ska komma fler lärare till del, samt 

att detta sätt att organisera arbetet på kan gynna hela skolans organisation och även dess 

strävan att utvecklas. 

 

Samarbete har, enligt Hargreaves (1998), framställts som fruktbart när det gäller 

lärarutveckling. Genom att lära av varandra, dela med sig av sina kunskaper och utvecklas i 

gemenskap kommer man längre i sitt lärararbete än om man endast har individuella och 

personliga reflektioner . Forskningsresultat tyder på att genom ett kollegialt stöd och känsla 

av gemenskap vågar man experimentera mer och man betraktar kontinuerlig utveckling som 

en del av läraryrket. 

 
Samarbete och kollegialitet anses inte bara vara positiva för lärarnas professionella utveckling och för den 

internt initierade skolutvecklingen, utan anses också av många som viktiga för genomförandet av sådana 

förändringar när initiativet kommer utifrån (Hargreaves, 1998, s. 197). 

 

Samarbete utgör på så sätt en viktig förutsättning för lärande och därför kan lärararbetet 

tänkas gynnas av att det förändras från det traditionellt ensamma till mer samarbetsinriktat . 

Genom att organisera arbetet mer samarbetsinriktat ökar inte lärandet per automatik. Själva 

kvaliteten på deltagande styr förutsättningarna för lärandet. Hur vi deltar i samarbetet utgör 

kärnan i om det går att förstå samarbete som del av lärandet.  

 

Samarbete mellan lärare uppstår inte självklart automatiskt. För att främja samarbete mellan 

lärare genomförs många förändringsprojekt i skolor. Fokus inom skolverksamheten har 

tidigare legat på kärnverksamheten, men idag har det också flyttats till att se skolan som en 

organisation och arbetsplats för lärare och lärande (Larsson & Löwstedt, 2010). För att som 

organisation möta de behov och krav som ständigt förändras i samhället krävs att även 

organisationer kan förändras i takt med det. Detta medför att man numera även intresserar sig 

för hur skolan och dess organisation kan utvecklas och förändras både sett till den 

pedagogiska kärnverksamheten och till hur människor som arbetar där lär och utvecklas. Det 

tycks dock råda en allmän uppfattning om att skolan har en inbyggd tröghet och svårighet att 

förändra (ibid.).  

 

Tidigare synsätt på skolutveckling präglades av sk ”top-down- strategier” dvs att 

forskningsresultat omsattes till konkreta metoder och lösningar som lärare skulle använda och 

arbeta efter (Folkesson m fl.,2004). Forskare arbetade fram lösningar på de praktiska problem 

som fanns inom skolan. Dessa typer av strategier är förknippade med en rad problem genom 

att det lätt uppstår diskrepans mellan det som planeras och vad lärare själva upplever som 

relevant. Detta har lett till att s.k. ”bottom-up-strategier” fått ett större utrymme (Folkesson m 

fl.,2004). Dessa senare bygger på att de som arbetar i verksamheten upplever problem som är 

knutna till deras vardagliga arbetsuppgifter och på så sätt bidrar de till att ringa in områden 

som för dem upplevs relevanta att förändra och utveckla. Genom att utgå från och nyttja deras 
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insikter och erfarenheter kommer utvecklingsarbetets förutsättningar att förbättras (Berg, 

2003, Ohlsson 2000, Scherp 2003).  

Flera forskare framhåller att förändringsprocesser är starkt förknippat med lärande genom att 

se på lärande som en process där vårt handlande förändras utifrån erfarenheter och ny 

kunskap (Berg, 2003, Scherp, 2003). Förändringsprocesser kan på så sätt innefatta processer 

som rör både lärande och även utveckling. 

 

Specialpedagogens roll har vidgats från att förut har varit mer inriktad på undervisning av 

elever i svårigheter till att numera även fungera på andra nivåer i skolverksamheten såsom 

grupp och organisationsnivå (Bladini, 2004, Malmgren Hansen, 2002). Det innebär att 

specialpedagogen har ett förändrat uppdrag och mer av kompetens inom handledning och 

processförståelse samt kompetens för att kunna utveckla verksamheten. Genom att fungera 

som samtalsledare och bidra till reflekterande samtal, där samtalen kan generera en slags 

förändring, kan specialpedagogens funktion vara en slags förändringsagent (Bladini, 2004). 

Förväntningarna på vad specialpedagogen ska fylla för funktion i verksamheten är dock hos 

övriga pedagoger ibland mer kopplad till uppgifter som traditionellt tillhört speciallärarnas 

arbetsområde. Detta medför att specialpedagogen själv måste skapa innehåll och former för 

hur den specialpedagogiska verksamheten ska vara utformad på skolan. På detta sätt kan 

specialpedagogen metaforiskt bli en slags nybyggare för sin egen funktion inom 

verksamheten (Malmgren Hansen, 2002) och en slags förändringsagent.  

 

Handledning framhålls som en viktig del i specialpedagogens vidgade uppdrag, något som 

många gånger avser avsatta tillfällen för det. Men det förändrade läraruppdraget som lärare 

idag möter, med exempelvis ökat krav på dokumentation, olika typer av samverkansgrupper, 

etc. kan öka känslan av tidspress. Detta kan bidra till att det känns svårt att avsätta tid för 

exempelvis handledning och samtal. von Ahlefeld Nisser (2009) menar att det finns 

föreställningar om att ett effektivt arbete inte förknippas med samtal. Det i sin tur bidrar till att 

i tider med neddragningar och låg bemanning så prioriteras inte handledning och samtal. Att 

då som specialpedagog arbeta med handledning innebär också att man måste organisera inom 

de ramar som redan finns. För att pedagogerna inte ska känna att ytterligare en sak läggs till 

deras uppdrag som de måste prioritera bland skulle det kunna vara gynnsamt för 

specialpedagogen att verka inom redan givna strukturer för samtal som exempelvis 

arbetslagsmöten.  Risken kan vara att genom att inte sätta upp specifika handledningstillfällen 

bidra till att förminska betydelsen av handelnings- och reflekterandesamtal. Å andra sidan för 

att dessa samtal överhuvudtaget ska komma till stånd kan det tänkas gynnsamt att skapa 

sådana tillfällen inom redan organiserade mötestillfällen.  

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka specialpedagogens funktion som förändringsagent i ett pågående 

förändringsarbete. 

Forskningsfrågor: 

 Hur kommer specialpedagogens funktion som förändringsagent till uttryck i 

förändringsarbetet? 

 Vilka förutsättningar finns för specialpedagogen att arbeta som förändringsagent i 

denna process? 
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1.2 Bakgrund till studien 

Under våren 2011 startade jag tillsammans med det för studien aktuella arbetslaget en 

interventionsprocess. Det är i denna intervention, som har karaktären av ett förändringsarbete, 

som studien tar avstamp. Interventionen, som startades och genomfördes under vårterminen 

2011, innebar att arbetslaget tillsammans med mig arbetade fram en ny struktur för hur 

åtgärdsprogram
1
 skulle hanteras under arbetslagsmötena. Denna struktur, det förändrade 

arbetssättet, är fortfarande under arbete då arbetslaget fortfarande prövar sig fram i 

användandet av detta. Denna studie är en slags fortsättning på den interventionen så tillvida 

att det som startades under vårterminen fortfarande pågår i arbetslaget och förändras och 

utvecklas samtidigt som jag nu under höstterminen deltar för att dokumentera det fortlöpande 

arbetet med interventionen samt att undersöka specialpedagogens roll och funktion i 

förhållande till förändringsarbete (som detta innebär). Jag deltar i detta förändringsarbete 

utifrån en tänkt specialpedagogs funktion samtidigt som jag beforskar den funktionen samt 

förändringsarbetets process. 

Interventionen grundar sig i mina arbetserfarenheter i det aktuella arbetslaget. Jag har tidigare 

ingått i arbetslaget som klasslärare och kollega. Min erfarenhet av arbete i arbetslaget var att 

vi inte talade om pedagogiska ärenden och elevärenden i så stor utsträckning på de 

gemensamma arbetslagsmötena. När vi talade om elever upplevde jag att det inte utmynnade i 

något direkt konkret. Inga reflektioner eller diskussioner som bidrog till en annan hantering av 

den problematik som uppstod kring elevens situation. Dessutom arbetade vi, klasslärare, 

enskilt med upprättandet av åtgärdsprogram. Detta upplevde jag som svårhanterligt då jag 

saknade att diskutera elevens situation på ett sådant sätt att det bidrog till en helhetsbild av 

eleven samt att jag upplevde svårigheter att formulera själva åtgärdsprogrammet på ett 

adekvat sätt. 

I samband med utbildningen till specialpedagog och erfarenheter utifrån den utvecklades en 

idé om att vi genom att på arbetslagsmötena samtala om åtgärdsprogram kunna utveckla vårt 

arbetssätt och delge varandra erfarenheter som annars inte blev synliggjorda. Genom att 

arbeta mer systematiskt med åtgärdsprogrammen synliggöra vilken problematik som 

pedagogerna upplevde i förhållande till elevens situation. Detta arbetssätt skulle även 

synliggöra hur många åtgärdsprogram varje pedagog hade vilket skulle kunna dela bördan på 

så sätt att alla elever var hela arbetslagets ansvar och inte bara enskilda klassläraren. På så sätt 

skulle man även kunna dra nytta av varandras kompetens och eventuellt kunna omstrukturera 

arbetet inom arbetslaget så att det i slutändan även innebar att eleverna eventuellt kunde dra 

fördel av detta sätt att arbeta. Jag hade även en tanke om att detta sätt potentiellt skulle kunna 

öka de pedagogiska diskussionerna som jag tyckte fattades inom arbetslaget. Genom att kunna 

samtala om något konkret som var knutet till eleven, i det här fallet åtgärdsprogram, skulle det 

eventuellt kunna vara lättare att starta diskussioner som samtidigt mynnade ut i alternativa 

handlingsmöjligheter. Jag anser även att det är viktigt att som specialpedagog kunna 

koordinera arbetet med åtgärdsprogram på ett adekvat sätt inom verksamheten. Det gjorde att 

detta förändringsarbete även kändes aktuellt för mig i min framtida funktion som 

specialpedagog. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av grunderna för förändringsarbetet och vad som var 

utgångspunkterna under vårterminen 2011. 

                                                      

Dokument som mentor/klasslärare upprättar för elever som riskerar att inte uppnå de kunskapsmål som 

finns för årskursen. Ett dokument som beskriver de åtgärder som görs för att eleven ska lyckas. 
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Det förnyade arbetssättets syfte:  
Interventionen syftade till att bidra till ett förändrat arbetssätt kring åtgärdsprogram, samt att 

med åtgärdsprogram som grund skapa en ökad pedagogisk reflektion i arbetslaget. Den 

övergripande intentionen var att främja ett mer kollektivt arbete i arbetslaget. Tidigare 

erfarenheter av arbete med åtgärdsprogram samt konkreta förslag till fortsatt arbete av 

åtgärdsprogram synliggörs. Skolverket (2008) skriver  
 

Med utvärdering av åtgärdsprogram som stöd för gemensamma samtal och reflektioner kan 

skolan skapa en kunskapsbank för att stödja lärarnas och hela personalens professionella 

utveckling. Åtgärder som visat sig framgångsrika i vissa sammanhang kan göras till 

utgångspunkt för personalens gemensamma tillvägagångssätt  (s. 9). 

 

Interventionen, det förnyade arbetssättet, kan på detta sätt ses innehålla flera syften eller 

delmål. 

 

 Tydliggöra arbetslagets funktion som ”team” där man arbetar tillsammans för att 

tillgodose alla elevers behov för att bidra till upplevelsen att man inte är ensam i sitt 

läraruppdrag. 

 Synliggöra elever i behov av särskilt stöd för hela arbetslaget för att öka 

medvetenheten kring vilken problematik som finns och på så sätt strukturera de 

resurser och kompetenser som varje pedagog kan bidra med. 

 Diskutera kring åtgärdsprogrammen för att nyttja allas erfarenhet av att ha formulerat 

och genomfört åtgärdsprogram vilket kan öka kompetensen individuellt och kollektivt. 

 Bidra till ett mer strukturerat sätt att diskutera kring viss problematik med förhoppning 

att hitta konkreta strategier för att kunna förhålla sig till problemen. 

 
 
Det förnyade arbetssättets struktur 
För att synliggöra hur många åtgärdsprogram som lärarna i arbetslaget har redogör varje 

klasslärare för sina åtgärdsprogram utifrån en elevlista. För att kunna prioritera i listan av 

åtgärdsprogram så att vi under kommande möte inte började med att ta upp de åtgärdsprogram 

som bedömdes vara i minst behov av hjälp, kodas åtgärdsprogrammen utifrån grad av 

involveringsbehov från arbetslaget. Tre färger avgör huruvida åtgärdsprogrammet diskuteras 

ingående eller bara redogöras för kännedom. Grön representerar ett åtgärdsprogram där 

klassläraren känner att denne har kontroll över situationen. Det är ett åtgärdsprogram som 

redan är påbörjat och förankrat hos både elev, förälder och skolan (exempelvis extra 

simträning). Ett åtgärdsprogram som har färgen gul betyder att viss problematik finns knutet 

till det. Det kan vara att man, som lärare, inte vet hur man ska formulera sig, vilka åtgärder 

som ska sättas in samt hur man ska utvärdera åtgärdsprogrammet. Ett rosa åtgärdsprogram 

betyder att det finns många delar att diskutera. Det kan gälla formuleringar, åtgärder, 

relationen till hemmet etc. Ofta innebär det även att elevens hela situation i skolan upplevs 

problematisk och inte bara kunskapsmål i ett visst ämne. 

 

Detta har legat till grund för den intervention som genomfördes under vårterminen 2011 och 

som är utgångspunkten för denna studie. Denna studies fokus är att följa arbetet i arbetslaget 

under höstterminen 2011 och då genom att följa processen av att arbeta utifrån ett förnyat 

arbetssätt  med specialpedagogen som deltagare. 
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2 Aktuell litteratur och tidigare 

forskning 

2.1 Förändring och utvecklingsarbete 

Utveckling och förändring är två begrepp som kan definieras olika Berg (ref. i Larsson & 

Löwstedt, 2010) menar att förändring kräver att det finns skillnad mellan två jämförbara 

tillstånd över tid medan utveckling är en förändring med en viss bestämd riktning. Vidare 

skriver Larsson och Löwstedt att förändring uppfattas oftast mer negativt som något som man 

blir drabbad av och som man kan ducka för och arbeta på som vanligt. Folkesson m fl (2004) 

menar att begreppet projekt oftast associeras till något som påbörjas, genomförs och avslutas. 

Det riskerar då att utvecklingsarbetet avslutar när tiden för projektet är slut vilket strider mot 

uppfattningen om att utvecklingsarbete antas pågå fortlöpande. 

Ett annat begrepp man skulle kunna använda är ”ständig förbättring” som oftast används inom 

industrin och där uppfattas som något positivt. ”Med skolutveckling avses vanligen 

förbättringar av elevers lärmiljö för att öka måluppfyllelsen i skolan” (Berg i Larsson & 

Löwstedt, 2010, s. 177) 

 2.1.1 Förändrings- och utvecklingsarbetets grogrund 

Tidigare synsätt på skolan var ett sk ”top-down- strategi” dvs. att forskningsresultat skulle 

omsattes till konkreta metoder och lösningar som lärare skulle använda och arbeta efter. 

Forskare arbetade fram lösningar på de praktiska problem som fanns inom skolan. Genom 

fortbildning skulle vetenskapens resultat spridas till lärare. Idag är synsättet det motsatta ett sk 

”bottom-up-strategi” vilket innebär att: ”Utgångspunkten ska nu tas i egna erfarenheter och 

de lokala behov som skolan har” (Folkesson, 2004, s. 26).  Scherp (2003) menar att 

skolutveckling utgår från lärares upplevda problem och dilemman och är problembaserad. 

Utvecklingen går att förstå som en slags problemlösningsprocess. Problembaserad 

skolutveckling är en process snarare än en avgränsad insats. 

 
Skolverksamhetens kvalitet blir beroende både av hur man upptäcker, förstår och identifierar 

problemen samt av de lösningar som man utformar  (ibid, s 36).  

 

Detta kan eventuellt betyda att skolan måste se över sina vardagsrutiner och strukturer för 

samspel.  ”Den övergripande utvecklingsidén är att skapa goda lärmiljöer för lärare i 

vardagsarbetet.” (ibid., s.42).  

 

Det finns flera orsaker till att centrala satsningar inte lyckas påverka skolors utveckling i 

önskad riktning b la ”Den lokala situationen och relationerna på den egna skolan avgör vad 

som ska utvecklas och hur” (Larsson & Löwstedt, 2010, s. 168). Flera forskare bl a Ohlsson 

(2004) och Folkesson m fl (2004) tar upp att genom att ett förändringsarbete uppstår ur 

verksamheten bidrar det till att förutsättningarna blir så gynnsamma som möjligt.  I det 

vardagliga arbetet uppstår frågor eller problemområden som man vill lösa eller vill kunna 

hantera. Genom att utgå från dessa har förändringsarbetet större möjlighet att bli 

framgångsrikt.  ”…lärares kunskap och erfarenhet om den egna skolan och verksamheten är 

den bästa tillgången för en utveckling av denna” (Folkesson m fl, 2004, s.123). 

Utgångspunkten behöver inte vara ett problem eller något som upplevs negativt utan snarare 
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är utgångspunkten viljan att förändra något menar Olin (2004).”Det handlar med andra ord 

om att lära i vardagen och av varandra” (Folkesson m fl, 2004 s. 74). 

Söderström (2004) skriver att det i viss mån kan vara ointressant att analysera huruvida 

initiativ till förändring sker utifrån eller inifrån. Hon menar att man snarare ska fokusera på 

hur förändringsarbetet förvaltas och praktiskt genomförs än att se var det kommer ifrån.  

Söderström beskriver som exempel att skolan numera ska skriva individuella 

utvecklingsplaner till alla elever och hon belyser med tre exempel hur pedagogerna tar sig an 

denna uppgift på olika sätt. En av pedagogerna arbetade utifrån detta direktiv som något som 

hon hade saknat i sitt arbete med eleverna och i och med detta fick verktyg att arbeta utifrån. 

En annan pedagog ansåg att detta var ett direktiv som måste följas och försökte då i sin egen 

vardag att hitta motivationen och anledningar till att detta arbetssätt faktiskt skulle vara ett bra 

verktyg i hennes situation. Den tredje pedagogen hade redan innan direktivet arbetat utifrån 

tanken att hon behövde någon typ av dokumentation som hon kunde förhålla sig till i fråga 

om elevernas individuella utveckling. Den dokumentationen blev på så sätt den individuella 

utvecklingsplanen (Söderström, 2004, s.144-145). Dessa exempel visar att utvecklingsprojekt 

kan komma både utifrån och inifrån, frågan är hur pedagogerna förvaltar det och skapar 

mening kring det i sin egen arbetsvardag. 

 

2.1.2 Skolkulturens betydelse för skolutveckling 

Det finns inga generella svar eller universallösningar på hur en skolverksamhet ska lyckas 

med sitt utvecklingsarbete. Flera forskare (Berg, 2009, Larsson & Löwstedt, 2010,  Ohlsson 

& Salino, 2000, Scherp, 2009,) menar att det finns ingen given metod för hur 

förändringsarbete ska bedrivas för att vara som mest gynnsamt för verksamheten. Det finns ett 

flertal faktorer som påverkar huruvida ett förändringsarbete kan vara varaktigt. Dessa faktorer 

eller förutsättningar är mer eller mindre unika för varje verksamhet. Genom att ta hänsyn till 

de lokala villkoren som råder och genom en insiktsfull organisationsanalys ökar 

förutsättningarna för att ett utvecklings- och förändringsarbete blir gynnsamt menar Larsson 

och Löwstedt (2010) och tar vidare upp att hänsyn måste tas till de egna föreställningar som 

finns angående den lokala skolans organisation och lärares arbete. Dessa föreställningar är en 

del av de förutsättningar som finns för ett utvecklingsarbete och utgör en lokal skolkultur. En 

skolas skolkultur är en slags identitet för skolan och lärarna bygger också upp en egen 

identitet. Om förändringsarbete utmanar deras och skolans identitet för mycket är risken stor 

att man utvecklar strategier för att inte förändras och utvecklas eftersom den krockar med den 

egna identiteten. ”…strategi för skolutveckling måste vara väl förenlig med de kulturella 

värden som dominerar på den skola där skolutveckling är tänkt att äga rum” (ibid, s. 177) . 

Det kan uppstå kontraproduktiva processer om utvecklingsstrategins idé strider ” mot 

organisationens interna intressen och arbetsförhållanden…” (Berg, 2003, s 177). Berg tar 

upp att man i viss utsträckning måste utmana skolans traditionella arbete när man vill att 

skolutveckling ska ske. Han menar vidare att det är viktigt att skolan utvecklar medvetenhet 

kring vilka områden som finns för skolan att utveckla. Det kan vara framgångsrika områden 

där det finns utvecklingspotential likväl som problemområden. Berg belyser även att det inom 

ramen för hur mycket man kan förändra en verksamhet finns olika utrymmen att agera på. 

Detta är något som han kallar för frirumsmodellen. Mellan det som uppfattas som 

verksamhetens yttre ramar eller gränser exempelvis styrdokument, lokaler, geografiskt 

område och det som uppfattas som skolans inre ramar eller gränser exempelvis skolkultur, 

dold agenda, skolledningen skapas ett handlings utrymme. Här emellan skapas ett frirum där 

skolans utvecklingspotential finns. Utvecklingen måste förhålla sig till de yttre och de inre 
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gränserna. En kulturanalys av skolan kan synliggöra frirummet och vilket handlingsutrymme 

det innebär för verksamheten.  

Genom att analysera skolans kultur eller föreställningar om den egna skolan kan man 

tydliggöra de förutsättningar som finns för förändringsarbete. Att utmana det förgivettagna 

som finns inom skolverksamheten kan man bli medveten om de svårigheter som eventuellt 

kan förknippas med hinder i förhållande till förändrings och utvecklingsarbete inom skolan. 

Ohlsson och Salino (2000) talar om det som olika trögheter som finns inom skolverksamheten 

exempelvis tröghet i det vardagliga arbetet där lärarens egna arbetsuppgifter upplevs som 

tillräckliga att hantera i vardagen och att förändringsarbete ses som något ytterligare att göra. 

Skolkulturen innefattar även skolans samarbetskultur som har stor betydelse menar Ahlberg 

(2001) för huruvida pedagoger vågar och kan experimentera och förändra sin verksamheten.  

Förändring kan delvis vara en smärtsam process hävdar Folkesson m fl (2004). Genom att 

man ser saker på ett annorlunda och nytt sätt blir man även medveten om de eventuella 

svagheter, fel och brister som man själv hade. ”Lärande och förändring innebär med andra 

ord något för identiteten…En till synes trygg yrkesidentitet kan därmed rubbas och leda till 

osäkerhet” (ibid, s.113). 

2.1.3 Lärande och utveckling 

Forskning uppmärksammar allt mer det lärande som sker i vardagen när man utför sitt arbete 

och att på ett mer strukturerat sätt nyttja de individuella erfarenheterna som lärare gör till 

något som flera kan ta del av (Folkesson m fl, 2004). Traditionellt har läraryrkets setts som ett 

autonomt och individuellt präglat yrke, ett yrke man utför utan någon annans hjälp eller 

inblandning. Arbetet som lärare kräver att man kan bemöta elever och hantera olika 

situationer. För att klara av detta krävs erfarenhet, förtrogenhet, och ett känslomässigt 

engagemang (Folkesson m fl 2004, Ohlsson 2004). Den beredskap som lärare besitter bygger 

många gånger på en slags implicit kunskap. För att kunna ta del av denna kunskap behövs den 

synliggöras och begreppsliggöras genom att lärare delar med sig av sina egna strategier för 

hantering av sina arbetsuppgifter framhåller Ohlsson (2004).  

 

Dysthe (2003) menar att genom att konfrontera egna tankar med andras kan ny mening och ny 

förståelse skapas. Ny kunskap kan skapas genom att göra om andras tolkningar till sitt eget, 

andras tankar blir redskap i processen att utveckla ny kunskap. Dysthe refererar till Bakhtins 

resonemang om flerstämmighet som potential för lärande. Där det finns flera röster som 

argumenterar, kompletterar varandra samt har ömsesidiga skillnader skapas mening och 

förståelse och bidrar till en hög läropotential. Genom att analysera och medvetandegöra olika 

fenomen tillsammans med andra kan vi också utveckla nya synsätt och andra förhållningssätt. 

Helldin (2010)  menar vidare att detta sätt även blir ett mer demokratiskt förhållningssätt i och 

med att olika synpunkter tas i beaktning sk perspektivisering. Genom att få ta del av hur andra 

gör, ta del av hur andra ser på likartade situationer samt att reflektera över det egna sättet att 

agera och hantera uppdraget ökar förmågan till perspektivisering (Helldin, 2010).  

 

Samarbete med andra kollegor har som potential att medvetandegöra samspelsprocesser och 

förbättra villkoren för lärandet, både för läraren och i förlängningen eleverna. Genom att 

synliggöra vad det är man gör för andra som har likartade erfarenheter ökar möjligheterna till 

en bredare repertoar av situationer som man som lärare kan bli medveten om (Ohlsson, 2004). 

I linje med detta tar Folkesson m fl (2004) upp att förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap 

sällan medvetandegörs eller delas med andra. Genom att man inte gör det bidrar det till att 

man sällan ställer frågor som: Varför gör jag/vi på detta sätt?  Vad ligger till grund för att jag 

handlar på detta sätt? Att kritiskt kunna förhålla sig till den egna verksamheten och att se på 
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den med viss distans kan vara stimulerande och fungera som en drivkraft för 

förändringsarbete (s.127).  

 

Genom att samtala i arbetslagen om egna handlingar i bemötandet av eleverna samt att 

tydliggöra gemensamma strategier formas det vardagliga arbetet och blir en viktig del i 

lärarnas kompetens Ohlsson (2004) . Vidare säger Ohlsson att arbetslagen verkar ha svårt att 

nyttja den potential som finns för att diskutera dessa vardagliga aspekter av arbetsuppgiften 

som skulle kunna bidra till ett utvecklande av den egna yrkesrollen som lärare och 

verksamheten samt bidra till ett gemensamt förhållningssätt. ”Det förefaller relativt sällsynt 

med gemensamma reflektioner över hur man som lärare bemöter vissa elever och hur man 

skulle kunna förbättra detta bemötande” (ibid, s. 162).  

 

I den verksamhet som skola innebär finns det ofta lite tid till att reflektera kring sin 

verksamhet. Bara för att arbetslagen inom skolan är organiserade som lag innebär det inte att 

ett kollektivt lärande kommer tillstånd framhåller Ohlsson (2004). Det är ofta så att 

verksamheten kräver akuta lösningar på problem och dessa prioriteras högre än det mer 

långsiktiga dvs. genom en process där reflektion och samtal har stor betydelse (Ohlsson & 

Johansson, 2010). Ohlsson och Johansson menar vidare med stöd i andra forskare (Moksnes 

Furu & Salo, 2008, Orland-Barak, 2006) att för att förstärka reflektions begreppet i skolan kan 

man använda sig av aktionsforskning där handledare aktivt ingriper i verksamheten och 

strukturerar för ett mer reflexivt arbetssätt. ”Developing such shared understanding through 

collaobartive processes is seen to be potentially helpful for the ongoing development of 

teachers” (Ohlsson & Johansson, 2010, s. 2). 

2.1.4 Förändringsarbete som upphov till lärande 

Utvecklingsarbete går att förstå som en del av ett ständigt förbättringsarbete inom 

verksamheten och blir då mer processinriktat.  Weick och Quinn (1999) menar att det är 

ytterst svårt av avgränsa förändringsarbetet och på så sätt tala om en startpunkt och ett slutmål 

för förändringen. Han menar att förändring aldrig börjar för det har aldrig slutat. Weick och 

Quinn talar om att förändring inte kan ses som något man kan starta och stoppa och att det är 

svårt att se det som något linjärt utan man kan se det som en spiralformad process. Berg 

(2003) tar även han upp och belyser detta:  ”Skolutveckling har ett startdatum, men en 

skolutvecklingsprocess värd namnet har inget slut- den är en ständigt pågående verksamhet” 

(ibid, s. 20). 

 

Förändringsarbete, lärande och utveckling går att förstås mot bakgrunden av denna 

förklaringsmodell där utgångspunkten är att det är en process som inte går att avgränsa i en 

start och stoppunkt samt att den liknar en spiral snarare än en cirkel eller en linje. 

Lärandet sker i en process där vi erfar något och sedan reflekterar och efter det bygger upp 

lärdomar och föreställningar som genererar nya handlingar, erfarenhetslärande. En slags 

”lärspiral” (Scherp, 2003,s.38). Granberg (2009) hänvisar erfarenhetsbaserat lärande till Kolb 

som i sin tur bygger sitt resonemang utifrån Dewey, Lewin och Piaget. Kolb (ref. i Granberg, 

2009) ”Lärande är den process som kunskap utvecklas i genom att erfarenhet omvandlas” 

(Kolb, 1993). Genom att sedan reflektera kring de erfarenheter vi gör kan förutsättningar för 

lärande bli mer gynnsamma. Reflektion på en högre nivå innebär att man tänker mer abstrakt 

och skapar förståelse och mening kring begrepp medan reflektion på en lägre nivå innebär ett 

tänkande kopplat till hur handlandet utförs. Den högre nivån är mer meningsskapande kring 

varför vi gör som vi gör medan den lägre nivån är mer praktiskt orienterad till det mer 

konkreta handlandet. Reflektion kan ske individuellt samt gemensamt. Ohlsson (2004) tar 



11 

 

upp, angående reflektion, att: ”..gemensam reflektion, vilket innebär ett kommunikativt möte 

där människor samtalar på ett sätt som innebär att de aktivt går in i varandras sätt att skapa 

mening åt erfarenheter och uppgifter” (s. 40). Genom att vi gemensamt synliggör och 

reflekterar kring våra erfarenheter och diskuterar de på ett mer abstrakt sätt kommer 

handlingsalternativen att upplevas som om de har ökat i vissa situationer.  Scherp (2003) 

menar att lärare agerar utifrån den egna förståelsen av uppdraget och inte i så stor grad utifrån 

regler och budskap. Genom att ha en gemensam förståelse för sitt uppdrag  bidrar det till att 

uppnå det man vill med verksamheten. ”En gemensam förståelse av uppdraget underlättar 

samverkan och ett gemensamt lärande om hur man ska kunna förverkliga uppdraget” (ibid, 

s.43). 

Ohlsson (2004) tar upp att ett konstruktivistiskt synsätt fokuserar på individens lärande hos 

denne, hur individen konstruerar sin egen kunskap oavsett situation och det sociokulturella 

fokusera på det situerade lärandet som socialt konstruerat oavsett individens förmåga. Båda 

diskurserna har betydelse för lärande och genom att kombinera dessa två uppstår utrymme att 

se att individen genom att skapa en gemensam förståelse kring något kan skapa lärande 

kollektivt. Dvs den uppgift som vi samlas kring det som diskuteras kan i processen bilda det 

nya som då har bildats tillsammans och har bidragit till ny kunskap. Ett gemensamt 

meningsskapande kring något har bidragit till lärande hos individen men även inom gruppen. 

Det gruppen kunde tidigare har nu gemensamt ökat. Gruppens kollektiva kunnande är mer än 

individens. Ohlson (2004) menar att: ”genom att människor formar gemensam förståelse 

innebär det kollektiva lärandet att den kunskap och kompetens som skapas är större än 

summan av de enskilda individernas kunskap och kompetens.” (s. 48). 

2.2  Specialpedagogens funktion  

2.2.1  Specialpedagogen som förändringsagent? 

Specialpedagogen kan ses ha många funktioner att fylla. Den kan vara rådgivande, 

undervisande, handledande och även utvecklande (Bladini, 2007). Det är inte en skarp gräns 

mellan de olika funktionerna utan de tenderar att gå in i varandra. Den handledande rollen och 

funktionen kan ses som en relativt ny företeelse för specialpedagogen då utbildningen för 

speciallärare och specialpedagoger gjordes om 1990 (Malmgren Hansen, 2002). Tidigare hade 

utbildningen riktat sig till speciallärare som i de flesta fall undervisade elever med särskilda 

svårigheter avskilt från resten av klassen i sk kliniker. Nu förändrades utbildningen till en 

påbyggnadsutbildning där tanken var att specialpedagogen skulle nå elever i särskilda 

svårigheter via deras lärare och på det sättet undvika eventuellt stämpling av eleven som 

kritiken varit till det tidigare klinik systemet (Malmgren Hansen, 2002).  Specialpedagogen 

skulle ge läraren handledning så att denne skulle klara av att ha även de elever som hade 

svårigheter kvar i klassen. Specialpedagogens tyngdpunkt har i många fall kommit att flyttats 

från undervisning till handledning (ibid., 2002). Eleverna blir indirekt målgruppen då arbetet 

sker med handledning av lärarna. Genom att handleda, samtala och stödja lärare förväntas 

undervisningen utformas och utvecklas så att alla elevers olikheter tillgodoses. Flera forskare 

framhåller att handledning har potential att bidra till skolutveckling och till att utveckla 

lärarnas professionalitet (Ahlberg, 2007, Bladini, 2007, Rönnerman, 2004). På så sätt kan 

specialpedagogens roll även ses ha en verksamhetsutvecklande funktion. 

 

Malmgren Hansen (2002) använder begreppet nybyggare för att beskriva hur 

specialpedagoger för att kunna anta den förändrade specialpedagog funktionen i vissa fall 

måste agera utifrån skolans traditionella tankesätt kring specialpedagogiska funktioner. Detta 
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kan innebära att specialpedagogen i ett initialt skede eventuellt måste anta rollen som 

speciallärare för att kunna förändra specialpedagogens uppdrag till en mer handledande och 

vidgad funktion. 

 

Bladini (2007) menar att sedan 1990 har det specialpedagogiska uppdraget vidgats för 

specialpedagogen, som tidigare varit mer inriktad på att arbeta med enskilda elever, till att 

numera även ha rollen som en ”förändringsagent”.  Detta kommer till uttryck genom att 

fungera som ledare i handledningssamtal med lärarna samt att driva skolutvecklande frågor, 

främst med fokus på att skolans verksamhet kan tillgodose alla elevers behov. Bladini tar upp 

att handledningssamtalens övergripande tema är förändring. Hon belyser i sin studie, där hon 

har analyserat olika typer av samtal som specialpedagogen leder, att man kan se två typer av 

förändringsdiskurser för samtalen. Den ena mer inriktad på att vidga pedagogernas perspektiv 

och den andra mer inriktad på att ge råd. Bladini (2007) menar vidare att det är nödvändigt att 

specialpedagogens samtal utvecklas till mer av demokratiska samtal där det istället för att ge 

råd mer handlar om att vidga pedagogers perspektiv.  Dessa demokratiska samtal ”… föreföll 

att stimulera pedagogers tänkande snarare än att lösa konkreta problem” (s. 220). Bladini 

menar att handledningssamtalen potential till förändring ligger i att pedagogerna ges tillfälle 

att reflektera kring verksamheten snarare än att det är ett samtal där specialpedagogen ska ge 

råd om verksamheten. Handledningssamtalen ses ”…som verktyg för att åstadkomma 

förändring för barn och handledning som rum för pedagogers reflektion” (s. 219).  

2.2.2  Samtal som verktyg till förändring 

Genom att samtala och reflektera över den egna praktiken kan man få tillgång till det som 

man tar förgivet. Att synliggöra det förgivettagna möjliggör reflektion över detta och på så 

sätt bidra till att man skapar mening och förståelse kring det man gör och kring de 

problematiska situationer som kan uppstå. Ahlberg (2007) menar att för att kunna reflektera 

kring sig själv och sin verksamhet krävs någon form av distansering.  Genom att göra 

undervisningen till ett objekt, ett tema, att samtala om kan denna distansering åstadkommas. 

Detta menar även Berg (2003) då han tar upp att: ”Kunskapsbildning utgår från ett 

distanserat förhållningssätt, dvs. att data och information tolkas och förstås på en annan nivå 

än den där de uppträder” (s.92). Genom att göra delar ur sin verksamhet till ett objekt, 

exempelvis undervisning, och reflektera samt samtala kring det kan, enligt Berg, distansering 

ske och möjliggöra för kunskapsbildning. 

Samtal kan ha olika karaktär såsom rådgivande, vägledande, stöttande etc. Ett motiv för att 

samtal skulle kunna vara ett förändringsverktyg är att den egna makten till förändring 

medvetandegörs  hos klienten (Hägg & Kuoppa, 2010). Genom att som samtalsledare hjälpa 

den andre att formulera sin situation och eventuellt möjliggöra att klienten ser situationen ur 

ett annat perspektiv kan samtalet bidra till att andra handlingsstrategier framträder. Vilket 

skulle kunna bidrar till klientens förmåga att känna tilltro till sin egen kompetens att förändra 

situationen (Hägg & Kuoppa, 2010).  

Även von Ahlefeldt Nisser (2009) belyser specialpedagogens professionella samtal som en 

viktig del i skolverksamheten. Dock undrar hon om det kommunikativa perspektivet fått 

genomslagskraft eller hindras det av talet om en effektiv skola?  Von Ahlefeldt Nisser menar 

att det finns föreställningar om att ett effektivt arbete inte förknippas med samtal. Det i sin tur 

bidrar till att i tider med neddragningar och låg bemanning så prioriteras inte handledning och 

samtal utan då riktas resurser om så att det är den traditionella speciallärarrollen som värderas 

främst av skoledning och andra aktörer inom skolverksamheten (von Ahlefeldt Nisser, 2009).  

Dialogen kring de situationer som uppstår i praktiken blir ett verktyg till förändring.  Genom 

dialog uppstår det nya insikter utifrån de behov som identifieras i verksamheten. Dessa 
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insikter kan bidra till en förändring av praktiken. ” Det reflekterande samtalet skulle således 

kunna vara ett verktyg i en skolas pedagogiska utvecklingsarbete” (Ahlberg, 2007,s. 267). 

Den problematik man som pedagog upplever i den vardagliga skolmiljön tenderar till att vara 

av sådan art att det krävs snabba lösningar på problemet och tips på hantering av 

problematiken. Reflekterande samtal däremot är inte ett samtal där fokus ligger på snabba 

lösningar, då det i sig är begränsande för det reflekterande inslaget i samtalet. Reflekterande 

samtal har en mer processinriktad karaktär där reflektion och problematisering av situationen 

får utrymme (Ahlberg, 2001). Det är, enligt Ahlberg (2007) ,gynnsamt för lärarna att delta i 

organiserade samtal där tillfälle till reflektion kring de grundantaganden som finns inom den 

egna verksamheten . ” Intentionen med samtalen är att synliggöra en kunskapsutveckling som 

kan fungera som verktyg då det gäller att förstå och hantera liknande situationer i framtiden” 

(Ahlberg, 2007, s. 244) 

På liknande sätt talar Berg (2003) om pedagogiska samtal där man utgår från den praktik man 

befinner sig i och eftersträvar att skapa förståelse för denna praktik på en annan nivå än den 

vardagliga. Han menar att det pedagogiska samtalet kan liknas vid en reflektionsprocess.”Det 

pedagogiska samtalet är kort sagt utvecklingsarbetets grundpelare” (ibid.,s. 90). 

3 Metod 

3.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskningen kännetecknas av att den har ett tätt samarbete mellan praktik och teori. 

Det är två områden som möts, det vardagliga och det vetenskapliga. Utifrån praktikerns frågor 

undersöks och studeras dessa i syfte att potentiellt kunna utveckla praktiken.  Grundpremissen 

är att forskningsresultaten ska komma praktiken tillgodo (Lindgren, 2009).”Forskaren deltar 

aktivt i ingrepp som förändrar det fält som studeras, vilket ökar lärandet både för forskaren 

själv och för dem hon eller han samarbetar med ” (s.149). 

Det kan även vara så att det är praktikern som forskar på sin egen verksamhet men då utgår 

från forskningens olika steg. Frågor eller problem uppstår i praktiken och det är dessa som 

ligger till grund för att man vill försöka förstå sin egen verksamhet och reflektera över den 

samt utveckla den. Om detta appliceras i skolverksamheten ligger det nära ett skolutvecklande 

förhållningssätt (Rönnerman, 1998). 

Aktionsforskningens olika steg kan beskrivas som planera, agera, observera och reflektera. 

Dessa moment förhåller sig till varandra i en slags spiralform där reflektion ger upphov till ny 

planering som sedan ger upphov till nytt agerande (Rönnerman, 1998). Man kan också 

beskriva det som processer där man identifierar problem, samlar in data, startar nya åtgärder 

och slutligen omdefinierar problemet (Bjorndal, 2002). Detta resonemang kommer 

ursprungligen ifrån Kurt Lewin som var forskare under 1940 talet och hans tankar om 

förändring av handling genom ökad förståelse. Detta menade Lewin kunde vara en cirkulär 

process där de fyra momenten fanns med observera, reflektera, planera, agera. Utifrån hans 

modell har forskare senare utvecklat denna genom att göra den i form av en spiral för att så att 

säga fånga rörelsen i processen och dynamiken. En cirkel kan uppfattas som att processen är 

slut och färdig då den sluts, vilket senare forskare menar att den inte är utan att den ger 

upphov till nya reflektioner samt agerande (Kemmis, Mctaggart i Rönnerman 1998, s 73). 
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Aktionsforskning kännetecknas av en metod där förståelse och aktion träder fram i en 

cyklisk process- en process som inte tar slut utan där nya frågor uppträder som i sin tur 

fokuserar behov av nya aktioner  (Rönnerman 1998, s 76).  

Aktionsforskarens täta samarbete med praktikern möjliggör diskussioner som begreppsliggör 

praktiken på ett teoretiskt plan. Genom ett sådant samarbete kan en gemensam förståelse växa 

fram som både teoretikern och praktikern bidrar till.   

Through critical reflections and contextualization, the researcher and practitioners 

make sense of practice together by helping each other clarify and elaborate conceptual 

reasoning and practical implications. Consequently, action research offers a process 

through which researchers and practitioners construct sherde understanding of work 

tasks and competence. For that reason action research is an attractive approach in its 

contribution to an ongoing development of practice (Ohlsson & Johansson, 2010, s. 3-

4). 

Vad är det som gör att man kan kalla det för forskning och inte enbart en utvärdering av 

praktiken? Lindgren (2009) menar att det handlar om att medvetande göra 

förändringsprocesser. Bjørndal (2002) belyser att det i ett av stegen i aktionsforsknings-

processen bör vara att generalisera och teoretisera kring det som sker.  Rönnerman (2004) 

menar att man måste gå systematiskt tillväga och relatera till teorier som genererar ny 

kunskap. ”Forskarens uppgift blir att studera och analysera vilken förändring som skett med 

aktionsforsknings-metoden medan lärarens [i skolforsknings sammanhang] kan vara att 

beskriva sitt utvecklingsarbete och reflektera över det” (Rönnerman 1998, s. 77,). 

I aktionsforskning är forskaren med i praktiken och deltar som forskare och stödjer 

praktikerna i processerna. Johannisson (2003) talar om en iscensättande forskning som en del 

av begreppet aktionsforskning där förhållningssättet till forskarrollen tar sig ett annat uttryck.  

Johannisson menar att genom en iscensättande forskning kan forskaren vara den som är 

”experimentlysten och drivande” (s. 10). Han framhåller att forskaren i en sådan 

iscensättande ansats inte behöver skygga för att vilja genomdriva sin egen uppfattning i 

förändringsprocessen. Forskaren är en slags drivkraft i projektet. Det innebär att man som 

forskare inte bara deltar utan man har en tydlig idé om förändringsarbetets syfte och mål och 

att man aktivt går in i processen och påverkar deltagarna med sin idé och arbetar för ett 

genomförandet av den. Utgångspunkten är så att säga aktionsforskningen där forskaren ”… 

beger sig ut på fältet och där följer en process genom att befinna sig bland aktörerna” 

(Ahlefeldt Nisser, 2009, s.94) men med den skillnaden att i iscensättande forskning är det 

forskaren som också driver och engagerar sig i projektet samt framhåller sin mening. 

 

Till skillnad från att vara en projektledare som driver ett projekt är forskaren även intresserad 

av de processer som sker i och med förändringen och inte endast ett intresse i att förändra. 

Här uppstår ett utrymme för ett kunskapsbildande om sådana processer och som forskning och 

praktiken kan berikas med. 

 
För att svara på studiens syfte och forskningsfrågor har jag valt en aktionsforskande ansats 

vilket innebär att möjlighet finns för forskaren att vara med och påverka det som sker 

(Rönnerman, 2004). Jag har även velat vara en aktiv del i denna process och haft en slags 

drivande funktion vilket den iscensättande forskningen, som Johannisson  (2003) beskriver 

den, möjliggör. Som aktionsforskare i föreliggande studie har jag genom ett kritiskt 

förhållningssätt till min egen roll undersökt på vilket sätt jag påverkar dessa processer. Jag har 

under arbetets gång ifrågasatt min egen medverkan och sökt förklaringsmodeller för 

processerna i forskningslitteraturen. Folkesson (2004) menar att man systematiskt tvingas 

reflektera över det man gör och på så sätt bidrar till ett aktionsforskande eller aktionslärande. I 
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föreliggande studie har detta gjorts genom att se på mitt eget deltagande i dessa processer med 

en kritisk och analytisk blick. Det har uppstått ett slags växelspel mellan forskningslitteraturen 

och den specialpedagogiska funktionen i ett försök att kombinera teori med praktik vilket kan 

ses som ett av aktionsforskningens grundantagande (Ohlsson & Johansson, 2010, Rönnerman, 

2004). I denna studie har, liksom Rönnerman (2004) förespråkar, försök till att skapa en 

relation mellan handlandet och en förståelse för det som sker. Rönnerman menar att: 

”Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, 

följa processen och reflektera över vad som där sker” (Rönnerman, 2004, s. 13). I 

föreliggande studie har hänsyn tagits till detta genom att i rollen som specialpedagog vara 

praktikern och i rollen som aktionsforskare bidra till att skapa förståelse för det som sker. 

3.2 Genomförande 

Då utgångspunkten för denna studie har varit att jag deltagit och i viss mån drivit 

förändringsarbetet i ett arbetslag samt att jag beforskade det samma, anser jag denna metod 

vara lämplig för detta. Olika metoder används i förhållande till vad det är man vill ta reda på 

och hur man ska få reda på det. ”En metod kan således uppfattas som ett redskap som vi kan 

använda för att få en bättre bild av verkligheten” (Bjørndal, 2002, s. 22). Studiens design 

möjliggör för ett aktivt deltagande i ett förändringsarbete. Att intervjua deltagarna hade varit 

en metod för att få ta del av deras berättelse och upplevelse om förändringsarbetet. En risk 

med det är att de intervjuade berättar hur de skulle vilja arbeta men att det i verkligheten inte 

blir så som deras utsagor var. ”Det vill säga, vad man gör och hur man beskriver vad man gör 

kan mycket väl skilja sig åt” (Larsson & Löwstedt, 2010). Observationer hade i sin tur 

möjliggjort att se hur deras berättelser tog sig uttryck i situationen men den hade fortfarande 

begränsat min intention att vara en aktiv del i själva förändringsarbetet.  

Triangulering tar Bryman (2001) upp som ett sätt att kombinera flera olika metoder främst 

mellan kvantitativa metoder och kvalitativa metoder, men han menar att detta även kan göras 

inom den kvalitativa metoden. Genom att kombinera mitt deltagande i möten (deltagande 

observationer) med intervjuer hade eventuellt en djupare triangulering kring 

förändringsarbetet uppstått. Detta hade på ett sätt bidragit till möjligheten att fånga 

deltagarnas upplevelse av detta förändringsarbete. Bryman (2001) tar upp att man kan 

”…kontrollera sina data med hjälp av intervjufrågor för att bli säker på att de inte 

missförstått vad de har sett eller hört” (s. 260). 

Jag har återkopplat vissa reflektioner som uppstått hos mig angående förändringsarbetet till 

arbetslaget och på så sätt eventuellt möjliggjort en viss kontroll av huruvida det jag uppfattade 

stämde överens med det som arbetslaget upplever. 

Istället för att delta under arbetslagsmötena hade jag kunnat arrangera samtalsgrupper där jag 

använt mig av teman såsom hantering av åtgärdsprogram, elevsituationer, förändrat arbetssätt 

samt tillvägagångssätt. Ett sådant förfaringssätt hade eventuellt inneburit att arbetslaget haft 

en annan typ av beredskap för ett förändrat arbetssätt dock hade jag inte kunnat vara med i 

själva förändringsprocesserna som är mitt intresse. Fokusgrupper inom forskningen fokuserar 

mer på det samspelet som gruppmedlemmarna har under själva fokusgruppstillfället. Man 

intresserar sig för hur gruppmedlemmen agerar och reagerar på de andra gruppmedlemmarnas 

åsikter under mötestillfället. Bryman (2001) tar upp att: ”…ett fokus på samspelet i gruppen 

och på den gemensamma betydelsekonstruktionen”. Att använda sig av fokusgrupper innebär 

att man kan dela in metoden i två syften dels en gruppintervju om ett givet ämne dels att 

undersöka vad som hände i den situationen då gruppintervjun genomfördes (ibid, s. 325).  
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Det hade även inneburit för arbetslaget att avsätta annan tid eller samma tid men att då frångå 

agendan för arbetslagsmötestiden och investera det i fokusgruppsintervjus tid. Det hade 

kunnat innebära att arbetslaget valt att inte delta i studien och då hade utgångspunkterna 

ändrats genom att behöva vända mig till ett annat arbetslag som inte deltagit i den intervention 

som låg till grund för förändringsarbetet och som genomfördes i det aktuella arbetslaget under 

vårterminen 2011.  

3.2.1 Platsen för studien och det aktuella arbetslaget 

Skolan där studien är gjord är en f-9 skola i en av Stockholms södra förort. Skolan är indelad i 

låg-, mellan-, och högstadium. Arbetslagen är grupperade på samma vis. Studien är 

genomförd i mellanstadiets arbetslag. Jag har tidigare ingått i arbetslaget, för den aktuella 

studien, som kollega men under tiden för förändringsarbetet har jag varit tjänstledig från 

skolan för studier på heltid inom programmet för specialpedagog.  

 

Arbetslaget består av de klasslärare som finns för de olika klasserna på mellanstadiet vilket är 

sex stycken. Idrottsläraren som deltar har inte en klass utan flera, både på mellanstadiet och 

lågstadiet, och är inte klasslärare eller mentor för någon av klasserna. Läraren i svenska som 

andra språk deltar också och ansvarar för de elever som är nyanlända till skolan (och Sverige). 

Dessa elever är knutna till en klass men är i olika grad närvarande på lektionerna med klassen. 

I annat fall är de i klassen för nyanlända där denne pedagog är ansvarig. Totalt består 

arbetslagets grundsammansättning av åtta pedagoger. Två av dessa pedagoger är nyanställd 

sen höstterminen 2011. De andra pedagogerna har arbetat tillsammans flertalet år och i 

samma arbetslag. Vid vissa arbetslagsmöten deltar även skolbibliotekarien, bildläraren, 

idrottslärare och en specialpedagog. De är inte närvarande vid alla möten och inte heller hela 

mötestiden då de delar sin tid mellan olika arbetslag. Under arbetslagsmötena växlar 

ordförandeposten samt sekreterarposten mellan deltagarna inom arbetslaget.  

Arbetslagsmötena äger rum en gång i veckan kl.15.00 -16.30. Mötet utgår från en agenda där 

vissa punkter tas upp bland annat föregående mötesanteckningar, elevärenden, och sedan får 

deltagarna själva begära att få ordet och blir uppskrivna på en talarlista. Det ordnas fika vid 

varje mötestillfälle av de olika deltagarna i arbetslaget. Möteslokalen har varit den samma vid 

alla möten under höstterminen och är i ett av pedagogernas klassrum. Vid varje möte 

arrangeras stolar och bord så att det blir ett stort bord där alla pedagoger får plats att sitta och 

ser varandra. 

Jag har inte velat att min närvaro ska kännetecknas med att det är ”20 minuter kurs i hur vi 

ska arbeta”. Därför har jag ibland medvetet hållit en lägre profil då intentionen har varit att 

arbetslaget känner att de ”äger” mötet och kan disponera tiden som de vill. Jag har under 

punkten elevärenden i vissa fall anmält mig på talarlistan. I vissa fall har elevärenden upptagit 

hela arbetslagsmötestiden. 

Det förändrade arbetssättet är inte en exakt metod som ska implementeras utan det är snarare 

ett förändrat arbetssätt kring åtgärdsprogram med potential att förändra förhållningssätt och 

inte enbart ett strukturellt arbetssätt. Detta medför att det förändrade arbetssättet även är under 

förändring dvs under tiden som arbetssättet anammas sker en process i hur det ska utformas. 

Mitt deltagande kan förstås utifrån det som Johannisson(2003) beskriver som iscensättande 

forskning. Jag har inte bara deltagit utan även haft rollen som idébärare med intentionen att 

förändra och aktivt varit med att påverka det förändrade arbetssättet utifrån mina egna tankar 

och visioner.   
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3.2.2 Datainsamling 

Kunskap om arbetet med åtgärdsprogram bygger på mina egna professionella erfarenheter 

som klasslärare på föreliggande skola. Vidare genomfördes en inventering av den 

dokumentation som finns på skolan som kan vara till stöd för utformandet av åtgärdsprogram 

eller hur arbetet med åtgärdsprogram beskrivs i skolans dokumentation. 

 

Under vårterminen 2011 genomfördes intervjuer med tre klasslärare, som ingår i samma 

arbetslag, i syfte att få en bättre bild av hur man arbetar med åtgärdsprogram. Jag har 

medverkat vid fem mötestillfällen, under vårterminen 2011, där vi i arbetslaget arbetade fram 

och arbetade utifrån ett förändrat arbetssätt gällande hantering av åtgärdsprogram under 

arbetslagsmötestiden. Jag har även medverkat under fyra arbetslagsmöten under höstterminen 

2011.  

 

Arbetslagsmötena under höstterminen spelades in och transkriberades. En avgränsning 

gjordes i och med att endast spela in då mötet har handlat om frågor som kan ha relevans för 

studien och inte hela möten då de har berört andra frågor såsom exempelvis planering för 

olika aktiviteter (idrottsdagar, FN-dagen etc), genomgång av olika mötesprotokoll mm. 

 

Under arbetets gång har jag fört loggbok inför och efter arbetslagsmötena. Dessa anteckningar 

har legat till grund för min egen reflektion. ”Syftet med loggskrivandet är att genom en 

skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett” (Bjorndal, 2002, s. 62). 

Vid nästa mötestillfälle har intentionen varit att bidra med ytterligare faktorer som påverkar 

arbetslagsarbetet i den riktning som det förnyade arbetssättet är tänkt att åstadkomma.   

 

3.2.3 Etiska aspekter 

I början av detta förändringsarbete har jag samtalat med arbetslaget om att denna intervention 

kan komma att ligga till grund för en studie. De etiska ställningstaganden man måste beakta är 

huruvida personer som deltar kommer att känna sig utpekade och på vilket sätt som materialet 

används. I detta fall är fokus på det pågående förändringsarbetet och det syftar inte direkt till 

att åskådliggöra personliga egenskaper utan tyngdpunkten vilar på processen i sig snarare än 

individen. Jag har i materialet avidentifierar de medverkande. Det är även så att materialet 

som samlats in kommer att förstöras då uppsatsarbetet är slutfört. Det datamaterial som har 

samlats in är till för mig som forskare samt eventuellt för kontroll av materialet.  Detta 

datamaterial är att betraktat som av ringa betydelse för andra utomstående. Det behandlas 

konfidentiellt. Genom detta har jag försökt tillgodose de etiska aspekter som forskning ställer 

som krav som Bryman (2001)  tar upp som viktiga etiska principer nämligen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (s.440) 

3.3 Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning kan man använda sig av begreppet trovärdighet menar Mattsson och 

Kemmis (2007) för att diskutera studiens vetenskaplighet. Där man genom att vara så 

transparent som möjlig i det man har gjort bidrar till att man kan undersöka forskningens 

trovärdighet. Mattsson och Kemmis menar vidare att svårigheter uppstår, när krav om att 

forskningen ska gå att göras om på exakt samma vis för att intyga dess äkthet, då forskningen  

fokuserar på material som är socialt, historiskt och diskursivt konstruerat. För att åstadkomma 



18 

 

trovärdighet kan man redogöra så tydligt som möjligt för sitt tillvägagångssätt i de olika 

forskningsdelarna och i de val man har gjort.  

Transparency means that the reader should be able to see how the research has 

been carried out and on what grounds the scientific claims are made  (ibid, s. 

206). 

Trovärdigheten i studien kan värderas genom att läsaren får tillgång till det material som har 

legat till grund för de antaganden som gjorts. Därigenom görs materialet transparent. I 

föreliggande studie fall redogör jag för möten, loggböcker, reflektioner och tillvägagångssätt 

för att möjliggöra för läsaren att värdera arbetet och därigenom dess trovärdighet. 

Vidare tar Mattsson och Kemmis upp genom att referera till Zeichner och Noffke (2001) när 

de beskriver att trovärdighet kan vara ett alternativ till validitet eftersom aktionsforskning 

eller praxisnära forskning bygger på relationer och som en konsekvens av det ”… the 

research is valid and reliable if the persons involved are trustworthy”  (ibid, s. 206). Jag 

tolkar det som att de menar att trovärdighet spåras till de människor som finns i studien och 

hur pass de i sin tur är trovärdiga deras egna utsagor eller berättelser. 

Forskning handlar om att värdera de resultat som framkommer och försök till att förstå hur 

dessa resultat blir meningsfulla. Då praxis nära forskning eller aktionsforskning har sin givna 

utgångspunkt i praktiken menar Mattsson och Kemmis(2007) att det kanske även är praktiken 

som ska värdera den också. De belyser detta med Kvales (1997) resonemang:  

He [Kavle] argues that what is and is not to count as valid knowledge is a matter for 

discussion with people involved in the research process (communicative validity), and a 

matter to be explored in terms of whether people change their praxis in the light of new 

knowledge (pragnatic validity) (s.207). 

Praxisnära forskning eller aktionsforskningens målsättning är att förstå den sociala 

verkligheten men även att bidra med möjligheter för deltagarna i den sociala verkligheten att 

på ett bättre sätt hantera den. En av svårigheterna kopplad till detta är att kunna se de 

förändringar som görs i praktiken och kunna uttala sig om förändringens kvalitet (Mattsson, 

Kemmis, 2007).   

A social world constructed by practices, habits, cultural traditions, power games and 

conflicts is hard to grasp with the instruments of ”pure” science. In order to form a 

scientific theory of a particular praxis, many aspects of the specific and contextual 

elements of praxis must be excluded  (s. 192). 

 

Denna studie försöker förstå ett förändringsarbete med ett slags iscensättande perspektiv 

vilket skulle kunna innebära att det är finns viss problematik kopplad till att särskilja och 

urskilja exakt vad för aspekter som har med förändringsarbetet från andra aspekter som tillhör 

en komplex social verklighet och i det här fallet i en skolverksamhet. På liknande sätt tar 

Lindgren (2009) upp att ”En svårighet med aktionsforskning ligger i att kunna distansera sig och 

urskilja vad som utgör själva forskningen” (s. 160). 

Att kunna fånga det som pågår samt att behärska ett metaanalytisk förhållningssätt är i sig 

komplicerat. Via olika verktyg som aktionsforskare tidigare har anammat(loggbok, 

observationer, reflektioner) kan man skapa viss distans men det innebär även att som forskare 

besitta förmåga att skapa denna distans och att kunna se på processerna ur ett metakognitivt 

perspektiv (Lindgren,2009, Rönnerman,2009,).  Forskare (Lindgren, 2009, Ohlsson& 

Johansson, 2010) menar att aktionsforskning är ett fruktbart sätt att berika forskningen och 
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praktiken, i ett försök att inte dela upp dessa i två olika kategorier utan att sammanföra dem 

på ett konstruktivtsätt.  ”Genom aktionsforskning kan forskarens intresse av att bilda ny 

kunskap och praktikernas vilja att utveckla kunskap för att få praktiken att fungera optimalt 

förenas” (Lindgren, 2009, s. 163). 

 

3.3.1 Forskarrollen 

Svårigheter att distansera sig till sitt material beskrivs ovan som en generell svårighet kopplat 

till aktionsforskningen. I föreliggande studie har den forskande rollen varit den samma som 

specialpedagogens roll. I aktionsforskningen bidrar forskaren med att ställa frågor till 

deltagarna som möjliggör reflektion kring de processer som genomförs. I detta fall har det 

varit samma person vilket bidrar till komplexiteten. Dock har det även bidragit till ett 

deltagande- och iscensättandeperspektiv som inte hade varit möjligt annars. 

Då jag tidigare har arbetat i arbetslaget är jag känd för de övriga deltagarna. Detta gör att det 

för mig finns en förförståelse för hur arbetslaget arbetar och skolans kultur generellt, vilket 

skulle kunna innebära att vissa delar blir förgivet tagna och är svåra att få syn på. En 

utomstående skulle eventuellt kunna ifrågasätta vissa saker som jag själv inte har gjort då jag 

så att säga tillsammans med arbetslaget arbetar utifrån någon slags gemensam historia och 

förståelse. En forskares närvaro påverkar sammanhanget med sin närvaro oavsett, känd eller 

icke känd. Frågan är på vilket sätt min specifika kännedom om verksamheten faktiskt har 

påverkat. Även i studier som bygger på intervjuer kommer forskarens roll att på något sätt ha 

inverkan på respondenten. Det vill säga att genom att ställa frågor kommer respondenter 

eventuellt reflektera över frågor som de annars inte reflekterat kring. Det fenomenet i sig är 

knutet till forskarens dilemma att i sina försök att fånga praktiken och verkligheten göra det 

genom att inte påverka den samme .  

Det finns också svårigheter att som forskare få tillgång till en undersökningsgrupp och en 

praktik. Bryman (2001) menar att inom den etnografiska forskningen kan krävas att man som 

forskare under lång tid arbetar med gruppen för att så att säga bli accepterad av den och att 

man i vissa fall även inte berättar om sina motiv som forskare för att kunna få tillgång till det 

sociala sammanhang som gruppen verkar inom. I denna studie kan man se mina tidigare 

arbetsrelaterade år i arbetslaget och verksamheten som en slags förberedelse för att få tillgång 

till undersökningsgruppens praktik. 

De inspelningar som är gjorda av arbetslagsmöten har möjliggjort att jag kunnat återvända till 

materialet och minnas delar som annars genom anteckningar eller reflektionsskrivande kanske 

inte hade varit synliggjorda. Det har också inneburit att de intuitiva tolkningar som görs av det 

som människor säger i situationen har kunnat kontrolleras i efterhand (Bryman 2001, sid 310).  

Jag har reflekterat över vad det innebär att kunna gå tillbaka till inspelningar och analysera 

vissa delar som utdrag ur den aktuella situationen. Vad är det som eventuellt framträder som 

påverkar ens tolkning genom att återvända till situationen i efterhand? Och vad har det för 

betydelse för resultatet? I mitt fall har jag, när jag bearbetat resultatet, kunnat reflektera över 

hur vissa delar i samtalet under arbetslagsmötena inte fördjupas eller hur man så att säga går 

från det ena till det andra. Detta är svårt att fånga under den tiden som samtalet förs och det är 

i efterhand som jag har kunnat se denna rörelse under mötestiden. För mig har det varit 

viktiga delar av denna process då vissa saker har medvetande gjorts och jag har kunnat 

återkoppla delar som annars eventuellt inte varit synliggjorda. Det har inneburit att materialet 

har varit tillgängligt på ett annat sätt än om det endast varit fältanteckningar. Och det i sig har 

haft betydelse för de delar av förändrings processerna som har framträtt. 
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3.4 Dataanalys 

Genom att föra loggbok över mina egna reflektioner samt att spela in arbetslagsmöten 

försöker jag synliggöra hur arbetslaget svarar på mina och våra gemensamma försök till 

förändring. Genom att lyssna på de inspelade mötena har jag haft möjlighet att gå djupare in i 

att försöka förstå vad det är som händer under arbetslagsmötena. Jag har kunnat se den 

situation som jag själv har deltagit i och i efterhand kunnat urskilja områden som har 

betydelse för denna studie.   

 

4 Resultat/Analys 

I resultatet är min intention att beskriva hur delar av eller hela möten har gått till och mina 

reflektioner som specialpedagog och förändringsagent. Delarna är valda för att de har en 

direkt eller en indirekt betydelse för hur det förändrade arbetssättet kommer till uttryck. 

Exempel är valda för att belysa olika moment under arbetslagsmötestiden dels för att försöka 

beskriva komplexiteten i vilket sammanhang som förändringen är tänkt att äga rum i dels min 

roll i att försöka påverka förändringsarbetet. Även andra exempel som belyser hur den dagliga 

verksamheten diskuteras under arbetslagsmötestiden beskrivs. Dessa är valda utifrån ett 

försök att skapa en förståelse för vilket sammanhang förändringsarbetet verkar inom och på så 

sätt försöka ge en bild av arbetslagsmötestiden som ram för förändringsarbetet. Dessa 

exempel belyser hur arbetslaget använder sina mötestillfällen, varandra och vad som 

avhandlas under mötena. De utvalda delarna är tänkta att bidra med aspekter som på olika sätt 

belyser förutsättningar för detta förändringsarbete. 

Intentionen har varit att försöka skapa förståelse för den process som äger rum och därför är 

resultatet uppdelat i de mötestillfällen som jag har deltagit i. Detta för att framhålla det 

processinriktade förfarandet. 

 

Vid citat betyder tre punkter en kortare paus. Vid längre uppehåll från den som talar är detta 

markerat med paus. För att redogöra för att citatet är förkortat markeras […] 

Möte 1: 28 september 

”Ska jag ändra färg på honom då?”  
Under arbetslagsmötet 28 september kommer arbetslaget fram till punkten om elevärenden på 

mötesagendan och klasslärarna redogör för sina åtgärdsprogram utifrån elevlistan som består 

av färgkodade åtgärdsprogram. Denna lista sitter i arbetslagets pärm för agendan till 

arbetslagsmötena och dokument från bland annat vårterminen 2011.  

När en av pedagogerna, Lotta, har synliggjort åtgärdsprogrammen för arbetslaget undrar 

ordföranden (Mia) om hon ska ändra färg på den sista så att åtgärdsprogrammet får en lägre 

prioritering: 

”Lotta:  Det är jättesvårt. Jag har fullt upp med killarna som det är, kaosartat, så jag 

vet inte hur jag ska säga…De här tjejerna [som redogjorts för utifrån 

åtgärdsprogramslistan] är jätteambitiösa de gör allt vad de kan”. 
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Det finns med andra ord problem som inte fångas upp av åtgärdsprogrammen. Lotta upplever 

att det finns andra elever och situationer utanför listan som problematiska, till och med 

kaosartade, och ger uttryck för att behöva prata om dessa. Dock går arbetslaget vidare och 

frågar eller undersöker inte klasslärarens problematik eller situation. Lotta uttrycker vidare att 

tjejerna har åtgärdsprogram och problem knutna till dessa såsom exempelvis svårigheter att 

uppnå vissa kunskapsmål men för henne just nu är situationen den att hon kan inte hantera en 

del andra elever i klassen så flickornas åtgärdsprogram prioriteras inte. 

”De [tjejerna]överlever ju på att de tar jättemycket ansvar.. så är det ju verkligen” 

Lotta visar återigen för arbetslaget att hon har en svår problematik att handskas med angående 

dessa andra elever i klassen. Arbetslaget fortsätter dock att följa listan och strukturen. Det 

ställs inga frågor kring den synliggjorda problematiken.  Ordföranden Mia går vidare och 

frågar om andra elever som står på åtgärdsprogramslistan. Birgitta börjar tala om de elever 

som hon har problem med. Då säger specialpedagogen, Petra : 

”Får jag bara fråga så här…Vad gör ni nu med det här akut här. Vad gör ni NU? Ni 

kan inte bara säga akut jaha- vad gör vi nudå?” 

Birgitta fortsätter då med att berätta om de strategier hon har för eleven bland annat att hon 

ska undersöka huruvida eleven får modersmåls undervisning och att hon snart ska träffa 

föräldrarna.  Vid en av elevernas genomgång framkommer att behovet är stort för denne att ha 

någon att prata med förutom klassläraren. Situationen för skolverksamheten just nu är att det 

inte finns någon kurator vilket denna elev tidigare haft som stödåtgärd. Arbetslaget diskuterar 

fram två personer inom arbetslaget som eleven kan vända sig till att prata med om eleven vill 

det. Diskussionen fortsätter med huruvida det är bra eller dåligt att erbjuda två stycken 

kontaktpersoner till eleven som denne kanske inte själv har valt. Om åtgärden är för att eleven 

ska känna sig trygg borde kanske eleven själv få bestämma vem denne vill samtala med. Flera 

pedagoger menar att det blir ohållbart eftersom flera av pedagogerna inte skulle kunna ställa 

upp som kontaktperson. I detta specifika fall känner de flesta eleven och menar att denna 

kommer bli nöjd med det som erbjuds dvs två namngivna kontaktpersoner, som denna kan 

välja mellan. Men pedagogerna instämmer i att i ett annat fall måste man självklart undersöka 

vem som eleven vill samtala med och känner sig trygg med på skolan förutom klassläraren.  

Ordföranden fortsätter med listan med åtgärdsprogram och frågar: 

”Mia: Var det flera med rosa? Är vi klara med henne? Ossian står det.. 

Birgitta: Ja han har gått framåt och vi har en enormt bra personkemi så han . Så här 

går han nu (visar med handen uppåt) Du ska se. 

Mia: Ska jag ändra färg på honom då?” 

Pedagogerna arbetar utifrån strukturen att åtgärdsprogrammen prioriteras (kodas genom att 

färgmarkeras) utifrån hur stor problematik det finns knutet till elevens situationsamt huruvida 

pedagogen får/behöver mer stöd för att hantera situationen. I detta fall verkar eleven ha stora 

svårigheter med att nå kunskapsmålen men hans arbetsinsats och pedagogens bedömning av 

honom är att han kommer att göra framsteg. Dock behöver han fortfarande stöd. Arbetslaget 

undersöker inte närmare vad som har gjort att eleven börjar göra framsteg utan nöjer sig med 

Birgittas förklaring att han är på väg uppåt. Arbetslaget fortsätter att ta upp elever som finns 

med på listan och redovisar för vilka arbetsinsatser som är knutna till specifika elever. 

Exempelvis diskuteras vilket mattestöd en av eleverna får och vilken pedagog som ansvarar 

för det. 
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”Petra: eh då ska jag fråga så här tycker Albin att det är kul att Juan [pedagog som 

arbetar med mattestödet] kommer, tycker han [eleven] att det är skönt då ska vi inte 

bryta det. 

Birgitta: Albin skulle vilja ha mer hjälp av mig. Det funkar inte. 

Mia: ska vi lämna Albin? 

Birgitta: han [Juan] tar ju ut eleven och sitter inne hos dig, va? 

Lotta: ja han går in i arbetsrummet 

Tove: skulle Alexandra hjälpa honom också? 

Birgitta: Ja det ska hon göra med läsningen 

Tove: En läsintensiv då? 

Birgitta: det ska det bli har jag förstått 

Petra: sen skulle jag bara vilja visa det här dataprogrammet som många elever skulle 

bli hjälpta av..om vi hinner” 

 

Information utbyts kring hur eventuellt stöd är organiserat kring vissa av eleverna. Frågor som 

rör modersmålsundervisning samt studiehandledning kommer upp och det verkar som om 

arbetslaget inte har insyn i hur den delen är organiserade för eleverna och de är heller inte 

medvetna om vem på skolan som ansvarar för det. Pedagogerna konstaterar att årskurs fyra 

inte finns med bland åtgärdsprogramslistor och att det har att göra med att det är listor från 

vårterminen och att dessa klasser då var treor. Till nästa gång ska pedagogerna ansvariga för 

år fyra ta med sig sådana listor. Med det lämnas elevärendepunkten och mötet övergår till att 

ta upp andra ärenden.  

 
Reflektioner: 

Under detta möte har jag antagit en mer observerande roll. Då detta är det första möte som jag 

deltar i efter terminsstart är jag nyfiken på hur arbetslaget arbetar. Använder de sig av 

strukturen för det förnyade arbetssättet kring hantering av åtgärdsprogram och elevärenden 

eller utgår de från något annat arbetssätt. Jag reflekterade över att arbetslaget har anammat 

den nya strukturen och att de arbetar utifrån den. De funderingar som dyker upp är huruvida 

det förnyade arbetssättet verkligen stöder arbetslaget till fördjupade diskussioner om deras 

upplevda problematik knutet till elevens situation. 

Det uppkommer frågor hos mig som rör pedagogens situation med killarna i klassen som 

skapar kaos. Denna av pedagogen upplevda problematik var inget som arbetslaget valde att 

fördjupa sig kring. Är det då en specialpedagogs uppgift att dröja kvar vid den berättelsen och 

skapa möjlighet till fördjupande reflektioner eller är det arbetslagets behov av annat som ska 

styra? Detta möte är till för att avhandla även andra frågor som rör arbetslaget och på vilket 

sätt kan man då som specialpedagog styra mötet. Är det kanske viktigt att man från början 

avgör vad detta möte är till för? Vilken betydelse får det för reflektioner och diskussioner att 

man på förhand vet om vad mötet ska handla om?  

Vid de tillfällen då jag griper in är det för att förtydliga och sammanfatta vad pedagogerna har 

kommit fram till samt att jag vid ett tillfälle ber jag dem att notera datum för färgändringen så 

att vi vet till nästa gång. 
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Jag upplever att jag har flera intentioner med det förnyade arbetssättet, bland annat en mer 

fördjupande reflektion kring elevärendena, som jag inte är säker på att arbetslaget har 

uppfattat. Ska min intention bli tydligare eller ska förändringsprocessen ha sin gilla gång och 

ta den tid som krävs. Och i så fall hur vet man hur mycket tid som krävs och när det är dags 

för specialpedagogen som förändringsagent att gripa in i förändringsprocessen? Hur ska man 

som förändringsagent hantera att de intentioner man själv har och balansera det med 

arbetslagets behov och intentioner med arbetslagsmötena. Hur vet man att de processer som 

sker är knutna till det specifika förändringsarbetet? 

Eftersom det förnyade arbetssättet inte är en given metod att utgå ifrån ger den möjlighet till 

flexibilitet i hur pedagogerna arbetar utifrån den. Med det sagt blir komplexiteten stor när man 

som specialpedagog med syfte att analysera det pågående förändringsarbetet som innefattar 

ett arbetssätt som är under förändring.  

Fortsatt arbete: 
Inför nästa möte blev min utgångspunkt att försöka belysa det positiva med att synliggöra 

varandras problematik och genom att återkoppla till elevärendet under detta möte där fler i 

arbetslaget anmälde sig som kontaktperson till eleven. Arbetslaget hittade på så sätt strategier 

för elevens problematik genom att synliggöra elevärendet för varandra. Jag ville samtala med 

deltagarna om varför det förnyade arbetssättet potentiellt kan vara ett stöd i deras vardagliga 

hantering av arbetsuppgifter. Genom att diskutera på vilket sätt man kan dela med sig av 

erfarenheter som i och med det skulle kunna bilda en gemensam förståelse som i sin tur 

potentiellt breddar pedagogens förståelse för de situationer som uppstår. Detta blev viktigt för 

mig då jag kände att arbetslaget tenderade att inte diskutera en del av problematiken som 

synliggjordes utan går vidare i listan med åtgärdsprogram.  

Nästa möte som var den 5 oktober blev inget vanligt arbetslagsmöte utan denna gång var det 

arbetsplatsträff, vilket innebär att rektor informerar och diskuterar kring verksamheten (utifrån 

en på förhand bestämd agenda). Detta innebar att arbetslagets ordinarie agenda för sina möten 

uteblev.  

Möte 2: 12 oktober 

”dååå Lena”  
Mötet börjar med en snabb genomgång av agendan för mötet. När ordföranden nämner 

punkten elevärenden säger en av pedagogerna: 

”Vi hade ju resurskonferens förra veckan så vi kanske ska hoppa över elevärenden idag 

då.”  

Pedagogerna i arbetslaget instämmer och ordföranden återgår till punkt ett på agendan och 

mötet fortlöper. Förändringsarbetets utgångspunkt och intention är att använda en struktur 

kring åtgärdsprogramshanteringen som potentiellt skulle kunna leda till fler diskussioner 

kring elevernas situation i skolan och pedagogernas hantering av dessa. Pedagogerna verkar 

uppleva att de redan har redogjort för elevärendena på resurskonferensen och att de inte vill 

göra samma sak ännu en gång. Den resurskonferens som pedagogen hänvisade till följer 

samma struktur såtillvida att alla klasslärare som medverkar under mötet redogör för de 

åtgärdsprogram som finns i klassen och förutom arbetslaget så är även EHT (elevhälsoteam) 

närvarande (i detta fall rektor, bitr. rektor, specialpedagog samt skolsköterska). Den strukturen 

påminner om den som finns för det förnyade arbetssättet men med den skillnaden att under 

arbetslagsmötestiden finns det potentiellt utrymme för diskussion, reflektion kring elevens 

situation vilket det inte gör under resurskonferensen.  
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När det nu under detta möte blir tid över (ca 45 min) disponerades den tiden till elevärenden 

trots att de i början på mötet fastslagit att de redan hade redogjort för dem under 

resurskonferensen.  

”Är du klar där Alex? Dåå Lena”  

Arbetslaget verkar se mig som en fysiskpåminnelse om det förnyade arbetssättet och 

elevärendepunkten på agendan och att de genom min närvaro vänder sig till mig när den 

punkten kommer. Eftersom pedagogerna i början på mötet utryckte att de redan redogjort för 

listan med åtgärdsprogram kändes det nödvändigt att inte ”tvinga” in dem i den strukturen att 

följa listan utan snarare visa att utgångspunkten för diskussionerna kan vara åtgärder som 

framkommit under förra mötet och som är resultatet av att diskutera eleverna under 

arbetslagsmötestiden via denna struktur. Jag återkopplade till senaste gången vi sågs och 

beskrev hur de hade kommit fram till en strategi för elevens problematik genom att föreslå två 

kontaktpersoner i arbetslaget som eleven kan vända sig till när denna vill prata. 

”Lena: Men när vi gjorde det förra veckan så blev det ju väldigt bra i fallet med Kajsa 

tex för att då löstes det ju med att Petra och Anna kunde va den som hon pratade med. 

Birgitta: Hon valde Petra 

Ulrika: Och att man ser henne (eleven Kajsa) mer nu så kramar jag henne ännu mer” 

Lena: eh precis då är det ju liksom så att vi har diskussionerna kring åp 

[åtgärdsprogram] är ju inte så mycket vad som ska stå i åp utan det är en stor vinst att 

man diskuterar det här ändå. 

Ulrika: ja att man får höra liksom om vissa elever och då kanske man också kan se dem 

på ett annat sätt.” 

Pedagogerna ger uttryck för att det har varit positivt att delge varandra de elever som man 

upplever har svårigheter. I och med det kan eleven ha blivit mer synlig för flera i arbetslaget 

och man kan eventuellt bemöta denne på ett annat sätt än tidigare. Deras förståelse för elevens 

behov har möjligen förändrats.  

 Arbetslaget fortsätter diskutera den specifika eleven (Kajsa) och att eleven hamnar i 

svårigheter på slöjdlektionerna. Detta blir utgångspunkt för en diskussion huruvida vem som 

ansvara för att eleverna kan delta på PREST ämnena (praktisktestetiska).  

”Alex: Undervisande lärare det måste ju vara dens ansvar eller liksom. 

Ulrika: ja på nått sätt känns det ju så för det asså…jag har aldrig haft den här 

problematiken som är nu att det är ett så stort motstånd först och främst så får jag inte 

iväg vissa elever på ämnet och sen att dem bränner ut sig på ämnet och sen kommer 

dem till mig. 

Lena: istället för att vara kvar på slöjd så skickas de upp? 

Ulrika: Ja slöjd, jympa, musik eller bild. Alla.” 

Det visar sig att vissa pedagoger har för vana att skicka ut eleverna från deras lektioner och då 

hänvisa dem till sitt hemklassrum, där pedagogen förväntar sig att klassläraren ska vara och 

kunna ansvara för eleven. Samtalet fortsätter och pedagogerna lyfter frågor som: är det 

skolledningens ansvar eller pedagogernas ansvar att tydliggöra för varandra vem som ansvara 

för vad? Är det klassläraren eller slöjdläraren som ringer hem om eleven missköter sig på en 

slöjdlektion? 
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”Lena: men om vi vänder på det då och ser till eleven istället. Om vi försöker med det, 

då är det ju så här att eleven missar ju slöjden. 

Katarina: å misslyckas hela tiden 

Birgitta: hon vill sitta och räkna matte med mig men jag har inte tid att göra det.det är 

min planeringstid. 

Ulrika: exakt så känner jag också.” 

En av pedagogerna tipsar om att man kan boka en tid med resursteamet (specialpedagog och 

skolsköterska). Hon har använt sig av det och menar att det kan ju även pedagogerna i de 

praktisktestetiska ämnena använda sig av. Hon hade vid det tillfället pratat om en elev som 

hon kände oro för och hon tyckte att det kändes jättebra att vända sig till resursteamet, dels för 

att prata av sig och dels för att få stöd i den fortsatta hanteringen av elevens situation. Hon 

menar vidare att den problematik hon upplever kring en elev kanske andra pedagoger också 

upplever och att de kan få stöd i detta hos resursteamet. En annan pedagog tar även upp att de 

nu har fått tillfälle till att ha lärarcoacher (från arbetsgivaren Stockholmstad) och att de kanske 

kan hjälpa dem med den problematik de har i klassrummen.  

”Katarina: Det tänkte ju du och jag också att det är ju såna saker man vill ha hjälp 

med..hur ska jag förhålla mig till Kalle tex. Hur fan ska jag göra? Jag går bara igång 

på att han inte gör någonting. Jag trissar mig själv på det. Jag blir förbannad. Jag 

måste jobba med det så att jag inte blir det. Hur gör jag det? 

Ulrika: Och jag vill känna så här. Hur ska jag lyckas med att ha matte i min klass utan 

att nån river sönder två böcker. Vad ska jag göra?  Alltså så här jag vet inte. Jag vet 

verkligen inte. Ska jag strunta i det? Ska han jobba i tvåans bok? Alltså så där… 

Två av pedagogerna berättar hur de upplever frustration i att inte veta hur de ska hantera vissa 

situationer i klassrummet. Tidigare i samtalet har lärarcoacher förts på tal och det verkar som 

om det är dem som pedagogerna förlitar sig på ska komma och berätta hur de ska göra. En 

annan av pedagogerna, Alex, för diskussionen vidare genom att generalisera deras specifika 

fall av upplevd problematik till att tala om hur det uppfattas generellt att lärare ska vara eller 

inte vara. 

”Alex: Det som är frustrerande för oss pedagoger överhuvudtaget det spelar ingen roll 

jympa, slöjd, är ju att inte bara härifrån (skolledning) utan i debatten får man höra att 

det finns inga dåliga elever, det är ju hela tiden en själv det är fel på..det ligger över 

oss som en grå dimma. 

Ulrika: Jag tycker bara att det är så sorgligt att jag inte räcker till…” 

Här diskuteras sedan litegrann (då mötes tiden snart är slut) att små mål också måste få ett 

erkännande dvs det kanske är bra att uppnå att eleverna sitter på sin plats och inte river sönder 

en bok även om det inte är ett kunskapsmål i sig. Mötet lider mot sitt slut och andra pedagoger 

kommer in för att diskutera ett stundande öppet hus på skolan.  

 

Reflektioner: 
När man hade avklarat arbetslagsmötets olika frågor och det som kvarstod var 

elevärendepunkten vände sig ordföranden till mig och uttryckte att nu är det din tur, Lena. 

Vad beror det på? Jag blir en fysisk påminnelse om att de ska arbeta utifrån ett visst sätt. 
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Frågor hos mig uppstod huruvida pedagogerna själva tycker att det förnyade arbetssättet är 

något som de upplever som meningsfullt. 

 

Att jag frångick strukturen, dvs elevlistan med åtgärdsprogram, vad innebär det? Hur påverkar 

det det förnyade arbetssättet? Det förnyade arbetssättet är under pågående arbeta så att säga så 

det känns viktigt att vara flexibel i hur man använder strukturen för det. Min farhåga är att 

genom att inte använda strukturen eventuellt skulle kunna leda till att man inte ser strukturen 

för det förnyade arbetssättet som meningsfull i förhållande till elevärendepunkten. Vilket den 

kanske inte heller är men den uppfattning jag har är att vi inte, inom arbetslaget, använt oss 

utav detta arbetssätt tillräckligt länge för att kunna utvärdera det och eventuellt överge 

strukturen. Jag reflekterar kring hur pass ska man hålla fast vid en ursprunglig idé till 

förändring utan att påverka en pågående förändring som krävs i förändringsprocessen? 

 

Jag upplevde att jag, när arbetslaget hamnade i ett läge i diskussionerna där jag uppfattade att 

de letade efter någon att skylla på, i stället försökte bidra till att se att vi alla arbetar för att 

eleven ska fungera i alla olika situationer, genom att föra in elevperspektivet. 

Pedagogerna samtalar om hur de har fått möjlighet till coacher som kanske kan hjälpa dem i 

deras upplevda problematik i klassrummet. Detta väckte frågor, hos mig, att man som 

pedagog inte uppfattar att man har den kompetens som behövs för att möta den problematik 

som uppstår i arbetssituationen. Man verkar uppleva att andra personer i det här fallet coachen 

kan mer eller har annan kompetens att möta detta på. 

De punkter som jag hade tänkt ta upp med arbetslaget från föregående möte resulterade i att 

jag tog upp den första punkten av tre . Diskussionerna lever så att säga ett eget liv där den ena 

tanken väcker en annan och så pratar man plötsligt om något helt annat än det som man hade 

tänkt. 

 

Fortsatt arbete: 
Inför nästa möte tänkte jag återigen lyfta de frågor som jag inte hann med vid detta möte. 

Samtala och diskutera kring vad pedagogerna vill använda arbetslagsmötestiden till . Hur ser 

de på arbetslaget och dess funktion? Vad ska man använda arbetslagsmötestiden till, vilka 

behov finns det i arbetslaget? Att tydliggöra att det finns kortsiktiga lösningar och mål och 

även långsiktiga. Det som känns mest akut nu kanske inte står i arbetslagets makt att lösa men 

om vi arbetar långsiktigt kanske det kan bidra till att vi kan hantera framtida liknande 

situationer på ett annat sätt än det nuvarande sättet. 

Lyfta frågan ”Vad vill jag ta upp på arbetslagsmötet?” samt att försöka tydliggöra olika 

delmål för att inte överväldigas av saker som behöver åtgärdas. Att vi försöker fokusera på 

några saker, inte alla, och diskuterar det. 

Möte 3: 19 oktober 

”…slut för idag tack för idag”  
Under mötet hinner hela mötestiden ta slut innan vi har hunnit fram till elevärendepunkten. 

Vid elevärendepunkten har jag anmält mitt ärende på talordningslistan för mötet. 

”Alex: Då säger vi slut för idag tack för idag 

Lena: Jag skulle vilja sagt att, det här har vi pratat om hur många gånger som helst, att 

det här med elevärenden kommer ju aldrig med…Vad tänker ni att det här arbetslaget 

är tillför? vad är det man ska göra här? Vad är det man vill göra med arbetslaget? Vad 
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behöver jag hjälp av från lärarlaget för det är ju därför vi sitter här. Och pratar att det 

skulle kunna vara så att vi faktiskt lär av varandra väldigt mycket.” 

Arbetslaget menar att det är som det alltid har varit och att inget har förändrats utan att detta 

är problematiken som man ständigt brottas med, att tiden inte räcker till allt man vill ta upp 

och diskutera. Jag föreslår att vi kanske ska vända på dispositionen för arbetslagsmötena och 

diskutera elevärenden först.  

”Lena: Vi borde vända på det och det har vi pratat om förut om vi skulle ha det olika 

dagar för den här infon tenderar att breda ut sig, och sen är kl halv fem och alla går 

liksom så sitter vi här och så är Kalle här imorgon och vi har fortfarande inte pratat 

om det. 

Alex: Visst är det så. Det är samma som förut. 

Lena: Ja det är samma som förut jag vet inte, jag tycker att vi måste göra nåt åt det 

men det kanske bara är jag som tycker det? 

Birgitta: En annan sak som skulle vara intressant att diskutera, utvecklingssamtal med 

26 elever det är mycket, det finns faktiskt folk som skulle kunna vara mentor, jag körde 

igång frånbörjan och är inte klar ännu.” 

 

Diskussion följer huruvida det finns pedagoger i skolverksamheten som inte är mentorer. Att vara 

mentor innebär bland annat att man är ansvarig för elevens utvecklingssamtal. Pedagogerna talar om 

en sned arbetsfördelning beroende på antal elever. Några av pedagogerna menar att som förälder vill 

du ju träffa elevens klasslärare inte en lärare som kanske träffar eleven bara en gång i veckan. Men 

man kanske skulle kunna fördela andra arbetsuppgifter på andra pedagoger, som inte är mentorer, 

exempelvis rättning av prov, rastvakter, ansvarig för olika aktiviteter såsom FN dagen, Lucia etc.  

 

Mötestiden är formellt slut och det blir inte fler diskussioner kring hur pedagogerna anser att 

arbetslagets funktion ska vara eller elevärende diskussioner. 

 

 

 

Reflektioner: 
Jag upplever det som om pedagogerna har ett stort behov av att träffas och samtal om 

verksamheten. Det betyder inte nödvändigtvis att man ska ha fördjupade reflektioner om 

situationer som upplevs problematiska. Det är uppenbart att den dagliga skolverksamheten har 

många områden att diskutera och samtala om för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett 

bra sätt (gemensamma idrottsdagar, planering av studiedagar, öppet hus etc). Dock känner jag 

frustration då signaler som kommer från pedagoger säger att de upplever frustration i sin 

dagliga hantering av arbetsuppgifter och det forum som jag ser som en potentiell källa till att 

bättre kunna hantera arbetsuppgifterna går till information av annat slag. Det svåra är den 

balansgång att kunna påverka i den riktning som jag vill att arbetslaget och det förändrade 

arbetssättet ska ta samtidigt som pedagogerna ska känna att de är med och påverkar det som 

sker. 

 

En av pedagogerna har vid ett annat tillfälle sagt ”man vill inte sitta och älta allt hela tiden” 

vilket kan tyda på att denna mötestid erbjuder ett slags andrum för pedagogerna där de kan 

träffas och samtala över lite fika och dela med sig av sina upplevelser. Det jag ser mötestidens 

potential i att också vara ett lärtillfälle för pedagogerna är självklart något helt annat och 

kräver engagemang, ork och energi för att delta och vara aktiv i sådana processer. Med det 
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vill jag inte påstå att ett andrum inte kräver detta men man skulle kunna se det som att den 

reflektion som sker under ett andrumstillfälle skulle kunna ses ligga på en ytligare nivå än 

reflektioner med syfte att förändra en problematik knutet till en viss elevsituation. Det är 

möjligt att ett andrum har ett mer stöttande inslag där man som kollega har ett mer 

bekräftande och igenkännande förhållningssätt än ett frågesättande som en djupare reflektion 

kräver. 

 

Jag tycker också att man återigen kan se att det man tar upp för diskussion måste man så att 

säga hålla hårt i. En tendens vid diskussionerna är att haka på och prata om något i anslutning 

till det som togs upp som i slutändan handlar om något annat. Exempelvis startade 

diskussionen med vad ska vi ha arbetslaget till och det mynnade ut i en diskussion om den 

sneda arbetsbelastningen på klasslärarna. Här skulle jag som specialpedagog kunna gripa in 

tydligare och knyta tillbaka till det samtalsämne som kom upp först, för att ge en känsla av 

avslut. Å andra sidan kanske det är så att om förändringsprocesser per definition inte skarpt 

kan avgränsas med en start och en stopp tid kanske det är så att just i osäkerheten förändras 

det som bäst? 

 
Fortsatt arbete: 
Jag kommer återigen försöka tydliggöra vilken potential arbetslaget har som lärlag. Vi skulle 

kunna diskutera vad arbetslaget är till för och jag själv har skrivit upp i loggboken punkter 

som ventil?, kortsiktiga lösningar?, långsiktiga lösningar?. 

Gemensam diskussion som belyser betydelse av att arbeta i ett arbetslag. 

 

Möte 4: 26 oktober 

Minuten 
Mötet börjar med att jag undrar hur de tänker kring det som tas upp på arbetslaget. Vilka 

ärenden man måste informera alla i arbetslaget om och eventuellt vilka man kanske skulle 

kunna informera på annat sätt exempelvis via mail? En av pedagogerna menar att de får 

mycket information som rör verksamheten på mail som det är i dag och att allt måste tas upp i 

arbetslaget. 

”Katarina: Allt är ju diskussionspunkter. Nu finns det ju inget som är ledningsgrupp 

där det var diskussioner så där, pangpangpang. Det vi tar upp, det där sakerna, det är 

ju diskussions saker”  

 

Katarina refererar till skolans tidigare organisation där det fanns en ledningsgrupp som hade 

frågor med sig från arbetslagen och skulle fungera som ett mellanled mellan rektor och lärare 

för att information skulle komma ut och för att alla skulle kunna känna sig delaktiga. Den 

ledningsgruppen är nu borta då den nya rektorn vill strukturera lärarna på ett annat sätt än 

tidigare (främst i ansvarsområden). Katarina ger här uttryck för att det numera måste 

diskuteras och informeras mer eftersom denna grupp är borta. Arbetslaget diskuterar huruvida 

allt måste informeras om eller tas upp till diskussion.  Jag uppfattar att man, inom arbetslaget,  

inte riktigt vet vilka frågor som det blir diskussion kring eller inte. Det kan vara så att vissa 

saker som tas upp informeras bara och vissa saker blir det diskussion kring men det är svårt 

att avgöra på förhand vilka som blir vad. Detta resulterar i att man känner att alla punkter 

måste tas upp då man inte vet huruvida någon har någon synpunkt om detta eller inte.  

 



29 

 

Efter det föreslår ordföranden för mötet av vi ska använda oss av minuten. Minuten har 

tidigare varit med på arbetslagsmötena som en punkt där varje klasslärare på en minut berättar 

hur läget är och känns just nu i klassen utan att gå in på i detalj. Ulrika börjar: 

”Ulrika: Måste säga att det är väldigt djupa dalar, mörkt, väldigt vågigt så här svart 

måndag, ljus tisdag nu är det en så här halvgrå onsdag. Jaa. Upp och ner lite svajigt så 

där. Men jag lever fortfarande 

Lotta: känns det som att det är på väg någonstans eller? 

Ulrika: Som den där coachen sa kanske Tom [resurs till klassen]ska vara borta men det 

var som Tom sa varför då? Det kommer inte funka aldrig någonsin. 

Katarina: Äh varför ska man utsätta sig för det? 

Ulrika: Alltså jag menar. Grav problematik det går inte liksom, ja, det är lite mörkt.  

Bildl: Det har blivit bättre på bilden i alla fall 

Ulrika: hmm. Yes. 5a [dvs nästa klass]” 

Pedagogen ger uttryck för en väldigt jobbig situation just nu.  Då detta endast ska avhandlas 

snabbt för att man ska få en övergripande blick för allas olika situationer blir det inte några 

vidare diskussioner eller frågor kring hennes upplevda problematik. Mötet fortsätter med 

genomgången av minuten för alla klasser. Generellt uttrycker pedagogerna att det är tungt just 

nu med många elever som har olika typer av svårigheter i klasserna och klasserna upplevs 

som för stora, till antalet elever. Arbetsbördan är stor och man, inom hela arbetslaget, kämpar 

med elevers dåliga attityd till skolan. Det framkommer att många elever struntar i att göra 

som man blir tillsagd, kommer för sent till lektioner, vill inte gå iväg till andra lektioner, små 

bråk och konflikter för pedagogerna att ständigt ta tag i samt ibland även större bråk för 

pedagogerna att lösa. Peter menar att om eleverna kommer försent så är hela lektionen 

förstörd. 

”Peter: om en klass kommer sent in kan jag säga direkt, lektionen är nästan…då har 

det hänt något…då tar man med sig det in…man börjar redan på minus.” 

Arbetslaget pratar vidare om att det är svårt att få ut eleverna på rast och till de olika PREST 

ämnena. Någon ger uttryck för att hon märker en förändring kring det. Att hon i sina tidigare 

klasser inte upplevde just detta problem. En av pedagogerna avbryter diskussionerna och 

menar att detta var ju minuten och att det nu är nästa pedagogs tur. Lotta tar över ordet och 

börjar berätta om hur hon upplever situationen i klassen. 

”Lotta: Det finns hur mycket som helst att säga. Killarna tycker jag är i någon slags 

upprorsstämning. Dom liksom vill bara provocera eller förstöra. Skillnaden mellan 

dom och den andra klassen är liksom jättestor. Dom har tagit på sig den rollen att 

bara… 

Mia: Hur många är dom? 

Lotta. Eh fyra sen är det en som är lite sådära. Fyra där man har tagit kontakt med 

föräldrar ganska mycket, värre kanske det inte har blivit men det har absolut inte blivit 

bättre. 

Alex: Vilka är det så att man vet vilka man ska hålla extra kanske koll på?” 
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Lotta redogör för elevernas namn och sedan fortsätter diskussionerna i arbetslaget med att 

olika pedagoger ger olika exempel på hur eleverna i den här klassen sköter sig eller missköter 

sig på andra lektioner eller hur de andra pedagogerna uppfattar eleverna allmänt.  

Just den här dagen har klassen haft en extra resurs i klassen och Lotta uttrycker det som att 

”Tjejerna är jätteglada för efter musiken förra veckan kom de upp till mig och sa vi 

orkar inte längre vi orkar inte ha det så här.” 

Arbetslaget fortsätter med att berätta om situationer där dessa elever har hamnat i bråk.  De 

flesta verkar enas kring att om man är fler vuxna i klassen så går det att hantera problematiken 

bättre genom att göra olika grupper eller arbeta utifrån vad klassen klarar just då och i vissa 

fall gå ut med de elever som inte kan sköta sig i klassrummet.   

Jag frågar två av pedagogerna som jag vet hade problematiska situationer med sina förra 

klasser om dem kommer ihåg hur de gjorde för att förbättra deras situation. 

 De tar upp att det som möjliggjorde att de kunde hantera situationen på ett annat sätt var att 

de var fyra pedagoger på två klasser. De grupperade klasserna olika och arbeta på olika sätt 

med de olika grupperna. Framförallt menar de att genom att fokusera på dem elever i klassen 

som var duktiga bidrog det till att det kändes bättre för pedagogerna och klassen. Att inte 

ständigt behöva lösa problem utan att vissa grupper och lektioner faktiskt blev bra och gick att 

genomföra. 

”Alex: på nått sätt det jag kan minnas som att det var någonting det var så här att vi 

ansträngde oss mycket för de här duktiga. 

Birgitta: ja precis det var bra för dem. Det var de som fick 

Alex: då var det att vi valde att fokusera på dem istället. Vi delade upp dem. 

Lotta: Då var ni ju ändå fyra. Nu är det jag och Birgitta själva 

Birgitta: och ett större antal elever nu än då” 

 

Arbetslaget diskuterar kring vem som ansvarar för eleverna om man skickar ut dem från 

klassrummet och om man kan skicka iväg dem till tex rektor i stället för bara ute i korridoren. 

Arbetslaget enas om att situationen för Lotta verkar vara på gränsen till ohållbar och att den 

extra resurs som finns att tillgå två dagar i veckan ska vara placerad i Lottas klass. 

”Lotta: Det som ändå är lite roligt med klassen som man känner är att tar man bort ja 

två av dem här kanske tre då är de andra klockrena så det är liksom egentligen så här 

att får vi bara ut dem hära på ett smart sätt så kommer de andra att må jättebra och 

funka. 

Birgitta: Jag skulle vilja bli av med en jag. ” 

En annan pedagog börjar berätta om en elev i sin klass och situationer som uppstår kring 

honom. Arbetslaget diskuterar huruvida man skickar ut elever från klassrummet och vem som 

ansvara för dem då. Samtalet fortsätter med att diskutera om en viss tid som specialpedagogen 

har sagt att denna kan ta emot elever och om man gör det eller inte. Fler i arbetslaget vittnar 

om att det kan vara svårt att få eleven att gå dit vid den tidpunkten och det upplevs inte som 

hjälp alla gånger att den möjligheten finns. Det är strategier i klassrummet som efterfrågas 

och jag frågar om olika typer av aktivitetslådor för vissa elever skulle kunna vara ett bra sätt 

att få en del elever att arbeta och känna sig motiverade till arbete. Pedagogerna menar att 

många av dem har tänkt på det förut men att tiden inte räcker till att ordna dessa lådor. Jag 
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säger att jag skulle kunna ta på mig att iordningsställa dessa med ett visst material. 

Arbetslaget undrar även över den på skolan utsedde matteutvecklaren och om denne skulle 

kunna vara behjälplig i detta iordningsställande.  

 

Mötet övergår till att tala om museibesök under bildlektionerna och sedan är mötet slut för 

denna gång. 

 

Reflektioner 

Genom att använda sig av ett gammalt arbetssätt knutet till elevärende som kallas ”minuten” 

gavs hela mötestiden utrymme till att diskutera elevärenden. Under ”minuten” har olika 

punkter rörande elevers situation samt hantering av problematik avhandlats. Det visar sig att 

arbetslaget vid vissa möten prioriterar elevärendepunkten och genom att hela 

arbetslagsmötestiden går till detta. Mina tidigare reflektioner kring att arbetslaget inte ger 

elevärendepunkten utrymme kan i och med detta möte inte infrias. Jag menar att när behov 

uppstår verkar detta prioriteras mer än övriga punkter. Då det förnyade arbetssättet syftar till 

att skapa fördjupade diskussioner kring elever och det på detta möte skapades sådan 

möjligheter genom att använda ”minuten” hur kan man då gripa in och ska man det eftersom 

syftet ändå uppnåddes? I detta fall gjorde jag inte det utan lät så att säga arbetslaget arbeta 

utifrån ”minuten”.   

 

Ett tillfälle då jag grep in var när pedagogerna berättade om den upplevda problematiken och 

jag av erfarenhet vet att andra pedagoger i arbetslaget har upplevt sådant sedan tidigare. Jag 

ville uppmärksamma pedagogerna på att tidigare hantering av liknande situationer har gjorts 

inom arbetslaget och att vi genom att lyfta dessa eventuellt kan skapa handlingsstrategier till 

nuvarande situation. I arbetslaget ingår många pedagoger med varierande erfarenhet knutet till 

olika situationer i arbetssammanhang men man utnyttjar inte det och som specialpedagog ser 

jag det som viktigt att försöka lyfta pedagogerna så att de anser sig själva vara kompetenta 

och dugliga i dessa situationer.  

 

Arbetslaget ser sig automatiskt inte själva som resurser i hantering av deras upplevda 

problematik. Dvs resurser att skapa gemensamma handlingsstrategier för sådana typer av 

situationer. Jag som specialpedagog skulle vilja stärka deras uppfattning så att de ser sitt 

arbetslag som en källa till kunskap. Det framkommer även att pedagogerna vill att vissa elever 

ska ha möjlighet att arbeta med andra saker tillsammans med en annan pedagog eller 

alternativt att eleven vid vissa tillfällen kan avvisas från klassrummet. Tillgången till 

ytterligare en pedagog i klassen möjliggör för ett mer flexibelt arbetssätt i förhållande till hela 

klassen samt de elever som har svårigheter. 

 

Fortsatt arbete: 
Vid nästa möte ville jag uppmärksamma pedagogerna på att de arbetade med elevärenden hela 

förra mötet och huruvida de uppfattade det som bra eller dåligt. På vilket sätt de eventuellt 

upplevde att övriga punkter inte diskuterades och hur de upplevde det. 

Jag ville också uppmärksamma arbetslaget på deras strävan att se andra pedagoger, (som inte 

finns, i verksamheten i det här fallet coacher) som mer kunniga på elevproblematiken än dem 

själva. Har de reflekterat kring det och vad beror det på tror dem? Göra arbetslaget medvetna 

om att vissa erfarenheter som arbetslaget besitter inte tydliggörs vilket gör att viktiga 

lärdomar utifrån dem förblir ”tyst kunskap” hos var och en av pedagogerna. 
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4.1 Sammanfattande reflektion 

I resultaten ovan framträder en rad olika ingripanden som jag genomfört i min roll som 

specialpedagog. Ett sådant ingripande rör konkreta tillvägagångssätt hur arbetslaget kan 

arbeta med det förnyade arbetssättet. Detta kom till uttryck genom att jag exempelvis 

uppmanade pedagogerna att notera datum, ändra färg, föra anteckningar för vad de i 

arbetslaget kommer fram till. Jag även gripit in i vissa samtal med intentionen att bidra till 

perspektivbyte. Genom att uppmärksamma pedagogerna på de erfarenheter som pedagogerna 

själva besitter och att dessa eventuellt kan användas för utvecklandet av strategier vid 

liknande situationer som nu uppstår. Jag har återkopplat till tidigare möten i försök att 

synliggöra hur arbetslaget arbetar och medvetandegjort de reflektioner som uppstått hos mig. 

Vid vissa ingripanden har jag erbjudit min hjälp i frågan om exempelvis utvecklande av extra 

material till elever samt förslag på strategier i hur man kan förhålla sig till eleverna. Jag skulle 

kalla detta för tips eller råd för de dagliga arbetsuppgifterna. Jag har även medvetet inte 

ingripit i vissa delar under mötena. Detta för att jag i vissa stunder har ansett att pedagogernas 

behov av att styra mötet har varit överordnat mina motiv till att förändra arbetssättet för 

arbetslaget.  

 

Under denna process som detta förändringsarbete har inneburit har dock även andra områden 

framträtt som har betydelse för förutsättningarna för det aktuella förändringsarbetet och 

kanske framförallt aspekter att ta hänsyn till vid fortsatt arbete i detta förändringsarbete. 

Dessa områden är ett slags utmaningar för specialpedagogen som förändringsagent att förhålla 

sig till. 

 

Är förändringsarbetet tillräckligt förankrat i gruppen? 
Jag uppfattar det som att arbetslaget eventuellt inte uppfattar vem som driver eller äger detta 

förändringsarbete så till vida att de ofta vänder sig till mig när denna punkt kommer upp på 

dagordningen. I det fortsatta arbetet anser jag det fördelaktigt att tydliggöra för arbetslaget 

vad detta förändringsarbete grundar sig i. Jag skulle även arbeta för att förankra det mer i 

arbetslaget genom att skapa samtal kring bland annat hur de uppfattar förändringsarbetet och 

syftet med förändringsarbetet. Detta för att medvetandegöra förändringsarbetet samt att 

gemensamt skapa mening kring det förändrade arbetssätt. 

Arbetslagets funktion 
I resultatet framträder frågor kring hur pedagogerna uppfattar arbetslagets funktion. Detta 

medför att det är svårt att prioritera bland informationspunkter och reflektionspunkter. Här 

skulle vi tillsammans, arbetslaget och jag, behöva undersöka och utreda hur pedagogerna ser 

på arbetslagets funktion. Detta för att medvetandegöra vilka ärenden som ska prioriteras och 

hur arbetslaget i framtiden kan arbeta. I nuläget informerar de varandra om olika ärenden eller 

andra punkter men de fördjupande diskussionerna som kan bidra till utvecklandet av strategier 

uteblir stundom. Att arbeta för att försöka tydliggöra arbetslagets funktion som lärlag. 

Stärka arbetslaget i sin kompetensuppfattning 
Jag ser det som en stor utmaning och uppgift att i det fortsatta arbetet stärka arbetslagets syn 

på sig själva som kompetenta att lösa sina vardagliga arbetsuppgifter. Jag anser att med de 

observationer som jag har gjort kan dra den slutsatsen att arbetslaget inte ser sig själva som 

kompetenta att möta svår hanterliga uppgifter. Genom att det i arbetslaget finns pedagoger 

med olika bakgrund och med olika erfarenhet av läraryrket borde det finnas en samlad 

kunskapskälla som är mer än att exempelvis vända sig till experter för att få råd i vissa 

situationer. Jag menar att det också behövs expertkunskaper inom vissa områden men att 

arbetslaget besitter mycket kunskap som i nuläget inte värderas högt av dem själva. Att arbeta 
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för att tydliggöra deras egen kompetens skulle eventuellt höja deras egen tilltro till sig själva 

och även fungera som avlastande genom att våga lita på sig själv och arbetslaget i vissa 

situationer. 

När ska man annars ses? 
Skolans verksamhet är oerhört krävande och behov av andrum och tillfälle att mötas är stort. 

Det medför att den mötestid som man organisatoriskt kan se finnas för arbetslaget fyller andra 

funktioner och behov än det som kanske organisationen har som mål. Att arbetslagets 

mötestillfällen har potential att vara en utvecklingsarena är sant men det finns också behov av 

att vara andrum för pedagogerna och ett slags paus från den annars så ansträngande 

verksamheten. Jag anser att det är viktigt att sådana mötesplatser som har andrums karaktär 

bibehålls och att det finns utrymme för pedagogerna att bara vara tillsammans och samtala om 

sina situationer utan egentliga krav på att det i sig ska resultera i något mer. Det blir således 

viktigt att organisera för mötestillfällen av olika slag och på så sätt avgränsa vad som ska tas 

upp på just det mötestillfället, men risken är att det blir för stelt och inte kan tillmötesgå de 

behov som uppstår. 

Mötets flexibilitet  
Det framträder också att arbetslaget använder denna mötestid flexibelt i förhållande till vad 

som uppstår i deras hantering av sina arbetsuppgifter dvs vid ett mötestillfälle upptog hela 

mötet elevärenden men vid tidigare tillfällen har det uteslutits. Detta gör mötestiden flexibel 

vilket kan vara en bra förutsättning att möta de behov som uppstår i en verksamhet där man 

kanske inte kan vara så kategorisk jämt att avstyra visst innehåll med hänvisning till andra 

punkter på mötesagendan. Det blir dock svårt att avgöra när arbetslaget känner att behovet är 

så pass stort att mötestiden upptar elevärenden helt. Mötet får en slags ad hoc karaktär där det 

som känns mest viktigt för stunden blir styrande för vad som tas upp på mötet. Det anser jag 

kan bidra till en känsla av att man som pedagog bara kommer tillrätta med problem i de mest 

akuta situationerna och inte innan dess. En väg att gå som jag ser det är att prioritera bland 

diskussions- och samtals punkterna samt att vissa måste ha högre prioritet än andra för att 

arbetet ska bli mer långsiktigt.  

4.1.1 En sammanfattande modell 

Nedan för jag samman det resultat som framkommit ovan i en modell över utmaningar i 

förändringsarbetet relaterat till specialpedagogiska ingripanden, vilka kan ses som uttryck för 

specialpedagogens funktion som förändringsagent. 
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5 Diskussion  

Som framträder i resultaten präglas arbetslagets mötestid bland annat av en flexibilitet där 

innehållet delvis kan upplevas som ad hoc artat. Detta får konsekvenser för förändringsarbetet 

kring det förnyade arbetssättet på så sätt att andra saker kan få företräde och prioriteras att 

behandlas. Det vill säga prioriteringsordningen av mötets innehåll är inte given på förhand. 

Resultaten kan tolkas på det sättet att förhållningssättet till arbetet i arbetslaget är av en mer 

kortsiktig karaktär och främjandet av ett mer kollektivt arbete möjliggör ett mer långsiktigt 

förhållningssätt. Ett utvecklat kollektivt arbete sker dock inte automatiskt (Ohlsson, 2004), 

utan det finns behov av att organisera för ett mer kollektivt arbete. För specialpedagogen som 

förändringsagent framträder då vissa utmaningar att förhålla sig till. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka hur specialpedagogen som förändringsagent kan främja ett mer kollektivt 

arbetssätt i ett pågående förändringsarbete. Utifrån detta syfte formulerades två 

forskningsfrågor: Hur kommer specialpedagogens funktion som förändringsagent till uttryck i 

förändringsarbetet? Vilka förutsättningar finns för specialpedagogen att arbeta som 

förändringsagent i denna process? 

En viktig förutsättning till ett lyckat förändringsarbete har visat sig vara att fröet till 

förändring uppstår ur ett upplevt behov av förändring från de som agerar i verksamheten 

(Scherp, Berg, 2003). Måste man så att säga vänta tills pedagogerna själva är i behov av 

förändring, genom en slags ”bottom- up” process (Folkesson m fl, 2004)?  Betyder det också 

att när man som specialpedagog och förändringsagent påverkar eller påtvingar pedagogerna 

sin egen syn på vad som ska förändras inte kommer att lyckas? Som Weick & Quinn (1999 ) 

tydliggör är planerade förändringsinsatser svåra att genomföra och hantera i praktiken, och 

många gånger sker inte det som har avsetts. Samtidigt innebär det inte att all planerad 

förändring omöjliggörs, utan som Berg (2003) belyser behöver inte initiativ till 

förändringsarbete uppstå ur ett upplevt problem i verksamheten utan snarare handlar det om 

områden med utvecklingspotential och att man kan skapa mening kring det som ska förändras 

(Söderström, 2004).  

Det skulle kunna innebära att specialpedagogens uppgift som förändringsagent (Bladini, 

2004) blir att skapa mening kring förändringsarbeten. Ett sådant antagande stärks av 

resultaten i föreliggande studie. Det handlar dock inte om att gå in och påtvinga förändring. 

Sett till modellen finns ett antal kritiska utmaningar i förändringsarbeten och ett antal 

relaterade specialpedagogiska ingripanden, vilka kan ses som uttryck för specialpedagogens 

funktion som förändringsagent. Skolans kultur har betydelse för förändringsarbete (Berg, 

2003, Larsson & Löwstedt, 2010). De specialpedagogiska ingripanden som identifierats i 

resultatet kan ses som verktyg för förändringsagenten att i den specifika gruppen närma sig de 

förutsättningar som råder för förändringsarbete vilka relaterar till skolans kultur. Det innebär 

att dessa ingripanden mer handlar om en individ- och gruppnivå än organisations- och 

skolnivå.  

 

Medvetandegöra, undersöka, tydliggöra, stärka, organisera, prioritera, kan ses som 

beskrivningar för hur man som förändringsagent kan förhålla sig till de utmaningar som 

uppstår i förändringsarbetet. Dessa specialpedagogiska ingripanden som identifierats i mitt 

resultat kan även tänkas vara möjliga att användas för förändringsarbeten i andra 

sammanhang. Dessa ingripanden är inte att betrakta som en metod eller ett recept då det anses 

svårt att hitta ett tillvägagångssätt som gäller för alla skolor eller verksamheter gällande 

strategier för förändringsarbete (Berg 2009, Larsson & Löwstedt, 2010,  Ohlsson & Salino, 
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2000, Scherp, 2009). Det handlar snarare om ett tillvägagångssätt för förändringsagenten att 

skapa mening kring förändringsarbetets utmaningar tillsammans med övriga deltagare. 

Förändringsagentens uppgift blir på så sätt att i varje specifik situation, utifrån antaganden 

som bygger på specialpedagogens professionalitet, medvetandegöra det som ska 

medvetandegöras, stärka det som behövs stärkas, prioritera det som behövs prioriteras etc. På 

det sättet kan dessa ingripanden bli meningsfulla och användas adekvat oavsett i vilken 

verksamhet som specialpedagogen rör sig inom. Till varje ingripande belysa 

sammanhangsspecifika frågor exempelvis: Vad är det i den här situationen som ska 

medvetandegöras och på vilket sätt kan jag göra det? Vad ska tydliggöras i detta 

sammanhang? Hur ska jag organisera och prioritera i det här fallet för att detta ska uppnås? På 

det sättet anser jag att dessa utmaningar och relaterade ingripanden skulle kunna gälla för 

specialpedagogen som förändringsagent generellt oavsett verksamhet.  

 

Avslutningsvis, förändringsarbetets utmaningar och de relaterade specialpedagogiska 

ingripandena (se modell under 4.1.1) kan ses som aspekter som skulle kunna utveckla 

arbetslagets förmåga till lärande och utveckling. Detta genom att de specialpedagogiska 

ingripandena kan främja mer av ett kollektivt arbetssätt inom arbetslaget. Larsson och 

Löwstedt (2010) framhåller att en framgångsfaktor för förändringsarbeten är just arbetslagets 

förmåga till lärande och utveckling. De specialpedagogiska ingripandena kan ses tjäna flera 

syften för det aktuella arbetslaget. Dels specifikt genom att arbetet kring åtgärdsprogram 

hanteras mer kollektivt och dels generellt genom att främja förmågan till lärande och 

utveckling inom arbetslaget. 

 

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

 

Fortsatt forskning inom området skulle vara intressant att föra i det för studien aktuella 

arbetslaget. Genom att mer systematiskt arbeta utifrån de specialpedagogiska ingripanden 

undersöka hur dessa svarar emot de utmaningar som förändringsarbetet erbjöd.  

 

Det skulle även vara av intresse att undersöka hur specialpedagoger ser på dessa ingripanden 

och hur deras erfarenhet av förändringsarbete kan berika dessa? Genom att intervjua eller 

arrangera forskningscirklar med specialpedagoger föra diskussion kring de 

specialpedagogiska ingripanden som jag redogjort för och undersöka hur specialpedagogerna 

anser att de tillmötesgår funktionen som förändringsagent. 
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