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Special needs teachers focusing on Mathematics Education, is that necessary?  

A qualitative study which approaches and analysis the need of special need teachers in 

Mathematics Education.  

Sammanfattning/abstract  

Idag utbildas speciallärare med olika inriktningar, mot språk, mot särskolan och mot matematik. 

Det utbildas också specialpedagoger. Dessa examinas sedan för att inneha olika yrkesroller. 

Syftet med denna studie är att undersöka glappet mellan verksamhetens behov och 

policydokumenten i relation till yrkesroller som definieras i styrdokumenten. Sju rektorer och 

en biträdande rektor har intervjuats. En skola hade två speciallärare, en med inriktning språk 

och en med inriktning matematik. Detta var en F – 9 skola med närmare 400 elever. Vid en 

skola, F – 9 hade man en specialpedagog med en gammal utbildning som vid 

legitimationsreformen hade fått behörighet som specialpedagog, speciallärare med inriktning 

matematik och speciallärare med inriktning språk. Hon jobbade dock uteslutande som 

specialpedagog. Ingen annan skola i hade en speciallärare med inriktning matematik anställd. 

Flera rektorer utryckte en önskan om att ha en speciallärare med inriktning matematik i sin 

organisation men ansåg att dom inte hade utrymme för både en med inriktning språk och 

matematik. Flera rektorer ansåg att det var inom svenska som de största behoven av särskilt 

stöd fanns. Flera rektorer sade sig känna till att det fanns olika inriktningar i utbildningen för 

specialpedagogisk kompetens. En rektor ansåg att de olika yrkesrollerna är bara titlar som inte 

har någon praktisk betydelse. En rektor ansåg att:  

 Det primära för verksamheten var att få tag på rätt person, om den personen har en speciallärarexamen, 

oavsett inriktning, är det ett stort plus.  

Empirin till denna studie har insamlats genom kvalitativa intervjuer. Den teoretiska bakgrunden 

till denna studie är inspirerad av Claes Nilholms didaktiska teorier. 

Nyckelord: Speciallärare med inriktning matematik, yrkesroller utifrån examen, rektor, 

specialpedagogisk kompetens, särskild undervisningsgrupp. 
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Inledning  

Speciallärare med inriktning matematik, behövs det? Det självklara svaret på den frågan bör 

vara ett rungande ”JA”. Jag har undervisat i grundskolan i snart 25 år och vid närmare eftertanke 

så har det inte funnits en speciallärare med inriktning mot matematik anställd vid någon av de 

skolor jag har undervisat i. Däremot har alltid funktionen speciallärare funnits, ibland behörig 

men för det mesta har innehavaren av tjänsten varit obehörig.  

Då skolor annonserar efter specialpedagogisk kompetens så skriver de ibland under rubriken 

utbildningskrav Speciallärare/Specialpedagog. Min tolkning av en sådan rubricering är att den 

sökande är kvalificerad för tjänsten om denne antingen har en specialpedagogexamen eller en 

speciallärarexamen. Utbildningssätena i Sverige utexaminerar både speciallärare med olika 

inriktningar och specialpedagoger. Vid en sökning via sajten jobb.safari.se skrev jag 

Speciallärare i sökfältet och fick 152 träffar. 19 av dessa hade rubriken 

speciallärare/specialpedagog. En annons hade rubriken 

speciallärare/specialpedagog/fritidsledare.  

Hur kommer det sig att skolor vid annonseringen söker efter en speciallärare/specialpedagog 

då universiteten utbildar studenter till två olika yrkeskategorier med varsin examen? Ahlefeld 

Nisser (2014) skriver att både specialpedagoger och speciallärare enligt examensförordningarna 

ska medverka i förebyggande arbete samt visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner. 

Båda yrkesgrupperna förväntas arbeta för inkludering, men på olika vis. Det är fler likheter än 

skillnader i målformuleringarna i examensordningen (Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson & Nilholm, 2015). Kan detta vara en bidragande orsak till att rektorerna som är de 

som annonserar efter den kompetens verksamheten är i behov utav, väljer att inte precisera 

vilken yrkesfunktion dom eftersöker? 

Båda utbildningarna förväntas utveckla färdighet och förmåga att ”leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever” 

(Högskoleförordningen, 2017). Examensordningen för speciallärare omfattar dock även mer 

individcentrerade kunskapsmål, som kunskaper om bedömning och betygsättning samt om 

språk- och begreppsutveckling. Färdighet och förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner 

begränsas till att gälla specialiseringsområdet och inte ”pedagogiska frågor” som 

specialpedagogexamen förväntas leda till. Vid pedagogiska utredningar begränsas analysen till 

att gälla individnivå för speciallärarexamen och inkluderar således inte grupp- och 

organisationsnivå som specialpedagogexamen omfattar. Sammanfattningsvis uttrycker således 
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examensordningen för speciallärare en mer individinriktad förståelse av orsaken till 

uppkomsten av skolsvårigheter, än specialpedagogexamen. (Högskoleförordningen, 2017) 

Enligt Högskoleverket (2012:11) skulle skillnaden kunna uttryckas i att specialpedagoger 

arbetar för eleverna men speciallärare arbetar med eleverna.  

I Högskoleförordningen (2017) beskrivs uppdraget för specialpedagoger och speciallärare med 

inriktning mot matematik som två skilda yrkesroller, där den stora och väsentliga skillnaden är 

att specialpedagoger jobbar främst mot lärare och specialläraren jobbar främst mot elever.  

Tittar man i Skollagen (SFS 2010:800) så finns inte där formulerat att det krävs någon med 

specialpedagogiskkompetens, så som den beskrivs i examensförordningen, för att tillgodose 

elevers behov utav stödinsatser. Specialpedagogisk kompetens nämns endast i samband med 

elevhälsan där de olika kompetenserna som ska ingå preciseras. Det är rektor som enligt 

skollagen ansvar för att det ska finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens, så att elevers 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses Skollagen (2010:800). I styrdokument 

som LGR 11 (Skolverket 2019a) går inte att utläsa om det är speciallärare eller specialpedagog 

som uppfyller kriteriet specialpedagogisk kompetens.  

När man pratar om matematiksvårigheter inom skolverksamheten, både internationellt och 

nationellt, skiftar termer och definitioner vilket skapar en viss förvirring kring vad som 

egentligen menas vilket i sin tur kan försvåra arbetet att ge rätt stöd till eleven (Lunde, 2011). 

Begreppet SUM-elever vilket står för elever i Särskilda Utbildningsbehov i Matematik är 

myntat av professor Olof Magne. Definitionen av SUM innebär, enligt Magne, de elever som 

inte uppnår målen i läroplanen inom ämnet matematik. Det kan handla om att eleverna har en 

bristfällig taluppfattning, svårt att lära sig talfakta och att snabbt hämta dem ur minnet samt att 

utföra räkneoperationer (Magne, 1998). Vidare menar författaren att 12% av eleverna är i behov 

utav särskilt stöd i matematik och att 1% av dessa har allvarliga problem i matematik, dvs 

dyskalkyli. Enligt Lundberg & Sterner (2009) och Sjöberg (2006) är 4 – 6% av alla elever 

drabbade av dyskalkyli i någon form.  

 Under sin skoltid beräknas nästan hälften av de elever som går i grundskolan få någon form av 

särskilt stöd. Då är det av vikt att skola i sin organisation kring elever i behov utav särskilt stöd 

strävar efter att alla dessa elever får möta ”rätt” specialpedagogiska kompetens. Består 

svårigheten i att nå kunskapsmålen för matematik så bör eleven få möjlighet att få möta en 

specialpedagogisk kompetens i form utav en speciallärare med inriktning mot matematik (Giota 

& Lundberg, 2007). 



 

 3 

Skolinspektionen (2014) gjorde en kvalitetsgranskning som heter Särskilt stöd i enskild 

undervisning och särskild undervisningsgrupp. Denna kvalitetsgranskning kom fram till att 

vid de granskade verksamheterna hade så gott som alltid elevernas skolsituation förbättrats då 

de blev placerade i särskild undervisningsgrupp eller i enskild undervisning. De fick betyg i 

fler ämnen, högre betyg, en ökad närvaro i skolan och de utvecklades enligt personal, 

vårdnadshavare och dem själva socialt. Skolverket (2019b, 2014a) definierar särskilt stöd 

som: 

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande 

och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektor är 

den som har ansvar för att se till att en utredning påbörjas skyndsamt och som sedan beslutar om särskilt 

stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram. (Skolverket 2019b, 2014a, s 11) 

 

Syfte och frågeställningar  

Då det finns märkbar otydlighet i hur skolledare annonserar efter 

speciallärare/specialpedagoger så syftar denna studie till att belysa hur skolledare uppfattar 

uppdraget för speciallärare med inriktning mot matematik. Denna studie undersöker glappet 

mellan verksamhetens behov och policydokumenten i relation till yrkesroller som definieras i 

styrdokumenten. Studien inriktar sig på organisationsnivå och hur rektorers personliga 

uppfattningar kan påverka hur uppdraget för speciallärare ser ut på verksamhetsnivå. 

Studiens frågeställningar är: 

- Hur uttrycker sig rektorer om behovet av en speciallärare med inriktning mot 

matematik? 

- I vilken utsträckning anser rektorer att yrkesrollen matematikinriktningen är viktig för 

verksamheten? 

- Hur uttrycker sig rektorer om speciallärares uppdrag i sin verksamhet när det gäller 

stödverksamhet, som särskild undervisningsgrupp och elevhälsoteam?  

Bakgrund och tidigare forskning  

1989 lades speciallärarutbildningen ned för att ersättas av speciallärarprogrammet. Yrkesrollen 

kom nu att mer inriktas mot handledning istället för undervisning samt att yrkesrollen också 

skulle handla om pedagogiskt utvecklingsarbete i kommunerna (Hammar, 2009; Malmgren-

Hansen, 2002). Speciallärarprogrammet placerades också på avancerad nivå till följd av att 
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Bolongnasystemet infördes. Högskoleverket (2006) ansåg dock i en utvärdering att allt för stor 

vikt nu lagts på att arbeta med lärmiljön istället för direkt med eleverna och den 21 april 2007 

meddelade Utbildningsdepartementet genom ett pressmeddelande att speciallärarutbildningen 

skulle återinföras (Utbildningsdepartementet, 2007). Hösten 2008 startade 

speciallärarutbildningen på avancerad nivå vid nio olika lärosäten i Sverige parallellt med 

specialpedagogutbildningen. Skapandet av olika yrkesroller som arbetar med de 

specialpedagogiska behoven i skolverksamheten har inte främst tillkommit genom uttalade 

önskemål från verksamheten i sig, utan som en effekt av politiska beslut (Göransson et al., 

2015). I högskoleförordningen kan man läsa att det krävs en viss behörighet i matematik samt 

ett antal års yrkeserfarenhet för att överhuvudtaget komma in på speciallärarutbildningen. 

För att vara behörig till speciallärarutbildningen med specialisering mot matematikutveckling krävs 

lärarexamen där minst 22,5 högskolepoäng omfattas av matematik, samt minst tre års yrkeserfarenhet. I 

Högskoleförordningen beskrivs de mål som studenten ska ha uppnått för att få sin speciallärarexamen (SFS, 

2007:638). Studenten ska bland annat uppvisa kunskaper om det specialpedagogiska områdets vetenskapliga 

grund, visa förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, samt kunna reflektera över sitt 

behov av ytterligare kunskaper för att ständigt kunna utveckla sin egen kompetens. Studenten ska visa 

fördjupad kunskap om elevers matematikutveckling, samt ha goda kunskaper gällande bedömningsfrågor och 

betygsättning. Studenten ska kunna identifiera, analysera och medverka i arbetet med att avlägsna hinder och 

svårigheter i olika lärandemiljöer, kunna individanpassa arbetssätt och kunna utforma och genomföra 

åtgärdsprogram (SFS, 2007:638).   

2007 års examensordning (Högskoleförordningen 2017) är något mer detaljerad och styrande 

vad gäller utbildningens mål, dvs. kunskaps- och verksamhetsområdet, än 2001 års 

examensordning. Innehållsligt är dock målen likartade med en utgångspunkt från ett relationellt 

perspektiv. Vidare står det i examensförordningen att möjligtvis kan hävdas att det relationella 

perspektivet stärkts i några formuleringar då det nu t.ex. står att utbildningen ska förbereda för 

att arbeta för barn, elever och vuxna i behov av särskilt stöd, vidare att utbildningen ska ge 

kunskaper och färdigheter att leda (och inte bara delta i ledningen) utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

Göransson, et al (2015) har i sin enkätstudie kartlagt specialpedagogers och speciallärares 

yrkesroll. Författarna kom fram till att forskning dock tyder på att specialpedagoger under 00-

talet började arbeta mer med handledning och dokumentation och rådgivning än tidigare och 

mindre med enskilda elever (Lindqvist, 2013; Nilholm, Persson, Runesson & Hjerm, 2007). 

Liknande resultat beskrivs i en jämförande studie mellan speciallärares/specialpedagogers 

arbetsuppgifter i Norge och Sverige (Cameron & Lindqvist, 2014). Det tycks även som om 

norska speciallärare/specialpedagoger numera ägnar mer tid åt handledning och mindre tid åt 
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undervisning av enskilda elever. Resultaten tyder dock på att handledning och dokumentation 

sker mer frekvent bland svenska specialpedagoger än bland deras norska kollegor. 

Göransson et al., (2015) hänvisar till en jämförande studie mellan Sverige och Finland, tyder 

även på att pedagogisk personal som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i Sverige 

ägnar mer tid till handledning än speciallärare i Finland (Takala & Ahl, 2014). Samtidigt tyder 

en studie genomförd av Lärarförbundet år 2012 på att undervisning fortfarande är det som 

specialpedagoger/speciallärare ägnar största delen av arbetstiden till (Tornberg & Svensson, 

2012). 

Forskningsöversikten tyder på att det primärt finns relativt få övergripande studier om 

specialpedagogers/speciallärares yrkesroller som innefattar vilka speciella kunskaper 

yrkesrollerna representerar. Inte heller hur yrkesrollerna praktiseras, samt vilka grunder de har 

för att göra anspråk på vissa kunskaper och arbetsuppgifter i relation till andra yrkesgrupper, är 

kartlagt (Göransson et al. 2015). 

Norman (2013) undersökte i en magisteruppsats Speciallärare i matematik – förväntningar och 

realitet vilka arbetsuppgifter de nyutbildade speciallärarna med inriktning matematik har fått 

och hur yrkesrollen har utvecklats. Denna kombinerade intervju/enkätstudie syftade till att 

studera speciallärares och rektorers upplevelser av hur målen för speciallärarutbildningen 

praktiserades i skolorna. Enkäten gick ut till nyutbildad speciallärare medan rektorer 

intervjuades. Resultatet av studien påvisade en utmaning att få till den specialpedagogiska 

yrkesrollen. Speciallärarna saknade ofta en arbetsbeskrivning och hade i flera fall 

arbetsuppgifter som de saknade formell kompetens för, såsom läs- och skrivutredningar. 

Bengtsson och Lycke (2014) gjorde en enkätundersökning i sin magisteruppsats Speciallärare 

– nybyggare i skolan där de studerade både speciallärare med språkinriktning och 

matematikinriktning. Resultatet av denna studie visade att uppdraget kan se väldigt olika ut och 

att professionen kan upplevas något otydlig. Arbete med språkutveckling dominerade stort över 

matematikutveckling. Brenövall och Björklund (2016) kommer i sin analys fram till att det 

fanns ett glapp mellan den pedagogiska praktiken och den formella kompetensen och att det i 

planeringen med ledning och arbetslag behöver speciallärarens kompetens användas för att 

skapa sådan förutsättning. Glappet riskerar annars att förstärkas, då avståndet mellan de 

politiska besluten och verksamhetens förutsättningar är för stort. Det behövs ett förändrat syn- 

och förhållningssätt där hjälplärarrollen fasas ut och speciallärarens uppdrag blir en pedagogisk 

förstärkningsresurs på individ, grupp och organisationsnivå i samspel. I den pedagogiska 

verkligheten är specialläraren en som tar hand om besvärliga elever. För att skapa delaktighet 
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krävs hållbara och utvecklingsbara strategier som med en pedagogisk taktfullhet, flexibilitet 

och en genomtänkt kombination av specialundervisning och ordinarie undervisning ger 

förutsättningar för lärande och utveckling för alla elever (Mange, 1998; Gerrbo, 2012; 

Ljungblad, 2016). 

Lundberg & Görel (2009) skriver i en slutsats att specialpedagogiska insatser i förskola och 

skola bör göras på organisations-, grupp-och individnivå. Speciallärares, specialpedagogers och 

lärares kompetenser är mycket betydelsefulla liksom ett nära samarbete med föräldrar och 

elever samt mellan klassundervisning och specialundervisning. Explicit undervisning med 

tydliga instruktioner från läraren, utforskande aktiviteter där eleverna får sätta ord på sina 

handlingar, använda olika uttrycksformer och delta i matematiska samtal förordas både från 

forskning och från praktik. Vidare hävdar författarna att nyligen publicerade studier från 

England visar på mycket goda resultat av klassundervisning kombinerad med en-till-en-

undervisning för elever med räknesvårigheter, särskilt när det gäller grundskolans yngre elever. 

Det finns goda skäl att uppmärksamma skolmatematikens roll i utbildningssystemet. Det är en 

fråga inte bara för matematikdidaktiker utan också för dem som deltar i den 

utbildningsvetenskapliga diskussionen. Matematik är, efter svenska, det enskilt största ämnet i 

skolan Engström (2015). Vidare hävdar Engström (2015) att matematiken fungerar som ett 

kritiskt filter för dem som genomgår en utbildning. Att vara framgångsrik i matematik är ofta 

nyckeln till framgång i utbildning som helhet. Att misslyckas i matematik får därför ofta större 

och vidare konsekvenser än att misslyckas i andra ämnen. 

I kapitel 3 i Skollagen (Utbildningsdepartementet, Skollagen SFS 2010:800, 2010) står det inte 

specifikt att det måste finns specialpedagogiskt kompetens kopplad till en särskild 

undervisningsgrupp. skriver Slutsatsen i rapporten Särskilda undervisningsgrupper (skolverket 

2014b) är att vissa skolor valde att skapa en lite grupp som bemannades av assistenter och 

behöriga lärare. Vidare kommer rapporten fram till att brist på kompetens för att tillgodose 

elevers behov av särskilt stöd i de ordinarie undervisningsgrupperna, är av betydelse när det 

gäller behovet av särskilda undervisningsgrupper. Kompetens i det här fallet, skulle kunna vara 

specialpedagogisk kompetens i form utav speciallärare med inriktning matematik. Ljungblad 

(2012) hävdar i sin bok att det som verkligen gör skillnad för elever i matematiksvårigheter är 

när de får uppleva förtroendefulla matematiska samtal där läraren är gediget intresserad och 

kan ta del av elevens tankegångar. Vidare menar författaren att matematiska möten grundlägger 

matematisk medvetenhet och måste få ta tid vilket kan vara svårt att tillgodose i den stora 

gruppen. Partanen (2012) menar att många av de elever som är i behov av stöd tappat sin känsla 
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av mening och sammanhang med bristande motivation som följd. Elever i behov av särskilt 

stöd har många gånger, om inte alltid problem med sitt SRL (självreglerat lärande). Vingsle 

(2017) menar för att självreglerat lärande (SRL) ska vara framgångsrikt i skolmiljön behöver 

eleven förstå och acceptera de övergripande mål som sätts upp, samt ha tillräckliga 

förkunskaper för att ha möjlighet att nå målen (Schunk & Zimmerman, 2003). Att ge stöd på 

individuellt till en elev med ett dåligt SRL i den stora gruppen kan bli svårt. 

För att en SUM-elev ska få rätt hjälp och stöd är det av stor betydelse att pedagogen vet vad 

eleven kan. Det är en förutsättning för att sätta rätt diagnos och planera endamålsmässiga 

insatser som kan förebygga, lindra eller avhjälpa svårigheterna (Hansen, Jess & Skott 2011; 

Sjöberg 2006). Den mest avgörande faktorn för att elever ska utveckla sina kunskaper i 

matematik är att pedagogen bedriver god undervisning (Hattie 2012). För att undervisa elever 

i matematiksvårigheter krävs det strukturerad undervisning, förståelsebaserad och positiv 

inlärning och undervisning samt att eleven är aktiv (Butterworth & Yeo 2010). 

Skolverket (Skolverket, Skolutveckling 2019) beskriver några exempel på särskilt stöd. 

Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en 

speciallärare under en längre tid, placering i en särskild undervisningsgrupp och enskild 

undervisning. 

I (Skolverket, 2014a) står att särskilt stöd ska enligt skollagen som huvudregel ges inom den 

elevgrupp som eleven normalt tillhör. Vidare står det att i de fall som en elev är i behov av 

särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång är det viktigt att 

alltid utgå från elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. I dessa fall är det 

inte tillräckligt att enbart ange beteckningen särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning eller anpassad studiegång som en åtgärd, utan skolan behöver specificera vilka 

åtgärder man avser att arbeta med i olika lärmiljöer inom verksamheten. Det är alltid 

nödvändigt att involvera elevhälsan i det här arbetet. I elevhälsan (EHT) ska det finnas 

tillgång till specialpedagogisk kompetens och om det rör sig om en SUM-elev så bör denne 

får möta en speciallärare med inriktning mot matematik. 

Det är rektor som beslutar om placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning 

eller anpassad studiegång. Dessa beslut kan rektorn inte delegera till någon annan i 

personalen. (Skolverket 2014a) 

Skolinspektionen (2014) gjorde en kvalitetsgranskning som utmynnade i en rapport särskilt 

stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp och i rapporten står att när 



 

 8 

eleverna i denna granskning placeras i särskild undervisningsgrupp eller i enskild 

undervisning möts de oftast av personal som har kunskap och insikt i vilket stöd eleverna är i 

behov av. Undervisningen var i hög utsträckning anpassad efter varje elev och de möttes med 

positiva förväntningar och relevant stöd. Deras närvaro höjdes, kunskapsresultaten 

förbättrades och de utvecklades socialt.  

En synpunkt som lyfts i flera verksamheter är att eleverna blir ”sent placerade” i särskilda 

undervisningsgrupper. Elevernas problematik har under tiden hunnit bli större och mer 

manifest och när de placeras blir den allt annat övergripande tanken att ”rädda vad som räddas 

kan”. Det vill säga att försöka få en stabilare skoltillvaro för eleverna, se till att de kommer till 

skolan och att de får betyg i de ämnen som är möjliga (Skolinspektionen, 2014). I den här 

studien likställs en-till-en-undervisning med enskild undervisning och bägge begreppen 

kommer att användas i den löpande texten. 

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden till denna studie är inspirerad av Claes Nilholms didaktiska teorier 

(Nilholm, 2018). Den viktigaste didaktiska frågan är varför-frågan eftersom den handlar om 

själva meningen med undervisningen. Nilholm argumenterar för att didaktisk teori bör ha en 

tydlig relation till utbildningens syfte. Utbildning i denna studie blir de olika inriktningarna, 

specialpedagog och speciallärare med inriktning matematik. Denna studies empiri bygger på 

inspelade intervjuer. Nilholm (2018) beskriver att intervjuer där intresset riktas mot 

informanters upplevelser, erfarenheter, berättelser, utsagor, beskrivningar, uppfattningar, 

förståelse eller liknande av/om något fenomen är vanligt förekommande i examensarbeten. 

Nilholm (2018) menar att många skulle säga att detta inte handlar om teorier utan snarare 

kartläggningar, Dock påstår författaren att sådana kartläggningar av variationer i bästa fall kan 

generera en sorts teori. Fenomenet i denna studie är skolledares uppfattningar om uppdraget 

för speciallärare med inriktning matematik. I denna studie eftersöks kunskap om varför 

rektorer vid annonsering efter specialpedagogisk kompetens inte alltid specificerar om det en 

specialpedagog eller en speciallärare med inriktning matematik som eftersöks.  Nilholm 

(2018) skriver att då man i fall som dessa på ett eller annat sätt är intresserad av variation 

mellan individer menar författaren att man teoretiserar om det subjektiva. Många skulle kunna 

säga att detta inte handlar om teorier utan snarare kartläggningar. Författaren menar att sådana 

kartläggningar av variation i bästa fall kan generera en sorts teori. Denna studie gör i skolans 
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överbyggnad dvs. på organisationsnivå med fokus på rektorerna och på vilket sätt man väljer 

att tolka begreppet specialpedagogisk kompetens. I skollagen har en samlad elevhälsa införts 

med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens. Det är rektor som avgör vilken specialpedagogisk kompetens 

som verksamheten behöver. 

 

Metod  

För att kunna besvara de forskningsfrågor som ligger till grund för denna studie har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. I de följande avsnitten beskrivs hur urvalet av deltagare 

och själva intervjuerna har gått till. Dessutom kommer jag att beskriva hur analysen har gått till 

och vilka val och beslut jag har tagit under analysen. 

Deltagare 

Urvalet av informanter till intervjuerna är inte slumpmässiga utan subjektiva och valda utifrån 

ett geografiskt perspektiv där avståndet har varit avgörande. Anledningen till detta 

tillvägagångssätt är att intervjuerna genomfördes genom ett fysiskt möte där intervjun spelades 

in via en telefon. Då urvalet består av sju stycken rektorer verksamma i tre kommunen och 

studien har genomförts i den del av Sverige som kallas ”glesbygd” så innebär det stora avstånd 

mellan de samhällen där det finns skolor. Anledningen till urvalet av informanter är att det är 

rektor som utifrån verksamhetens behov annonserar efter den personal som det finns behov 

utav. Den som enligt skollagen äger professionell jurisdiktion att besluta, organisera och 

bedriva utvecklande arbete i relation till det specialpedagogiska arbetet är skolans rektor. 

(Göransson et al., 2015). Sammanlagt kontaktades tio rektorer. Sju av dessa tackade ja till att 

delta i studien och bli intervjuade. Två av de kontaktade rektorerna svarade inte trots upprepade 

försök att etablera en kontakt. En rektor hade inte någon möjlighet att träffas inom en rimlig tid 

men skulle återkomma om det uppstod en möjlighet. Den rektorn har än idag inte återkommit. 

Av de sju intervjuade rektorerna var två män och fem kvinnor. Två gick rektorsutbildningen 

och fem hade rektorsutbildning. Tre stycken hade jobbat som rektor i ett år eller mindre, övriga 

mer än tre år.  Samtliga rektorer i studien har en lärarlegitimation. En av rektorerna var 

dessutom utbildad speciallärare med inriktning språk. Sex av rektorerna hade inriktningen 

SV/SO i sin lärarlegitimation och en hade en teknik/NO – legitimation. Kontakten inleddes med 

ett telefonsamtal där jag presenterade mig och frågade om det fanns någon möjlighet att få 

intervjua den kontaktade. Syftet med intervjun presenterades. Ett informationsbrevbrev (bilaga 
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1) där syftet med studien beskrevs skickades till samtliga rektorer. I informationsbrevet 

framgick bland annat information om att deras medverkan var frivilligt och att de kunde när 

som helst välj att avbryta sitt deltagande.  Då informanterna i denna studie är verksamma i 

endast tre av Sveriges 290 kommuner är denna studie en fallstudie. 

Kontext 

Studien har genomförts i tre kommuner i Sverige. Kommunerna är av varierande storlek. Sju 

stycken skolor har besökts och rektorerna verksamma vid dessa sju skolor har intervjuats. 

Samtliga skolor är grundskolor med olika ålderskombinationer, tre stycken F – 5 skolor, tre 

stycken F – 9 skolor samt en 6 – 9 skola. Samtliga skolor var kommunala skolor. Vid två av F 

– 5 skolorna hade rektor en delad tjänst där 50% var rektorstjänst och 50% undervisning. 

Anledningen till detta var att elevunderlaget var så litet vid dessa skolor att huvudmannen 

gjorde den bedömningen att det räckte men en rektor som arbetade halvtid. Den största skolan, 

en F – 9 skola hade både en rektor och en biträdande rektor. Då intervjun genomfördes var 

biträdanderektorstjänsten vakant och man skulle inom kort lägga ut en annons där man 

eftersökte en biträdande rektor. I samtliga kommuner pågick det en skolutredning som tittade 

över antalet skolor i kommunen och tittade över möjligheter att lägga ner eller slå ihop olika 

skolenheter.  

Material 

Intervjuer kan vara semistrukturerade eller ostrukturerade (Bryman 2011). Kvale & Brinkmann 

(2014) skriver att med en intervjuguide genomförs semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor för att möjliggöra följdfrågor som ska vidareutveckla det respondenterna upplever vara 

viktigt. Till denna studie användes semistrukturerade intervjuer. 

En pilotintervju gjordes med en rektor. Utifrån denna pilotintervju lades frågan med studiero 

till då rektorn tyckte att det var en viktig fråga. Pilotintervjun resulterade i intervjufrågorna som 

finns i bilaga 2. Sju rektorerna intervjuades och samtliga intervjuer genomfördes i respektive 

rektors arbetsrum. Atmosfären var avslappnad och intervjuerna fick karaktären av ett vanligt 

samtal. Intervjuerna spelades in vilket har möjliggjort en uppföljning av materialet och att mer 

fokus har kunnat läggas på intervjuns kvalité. Intervjuerna har föregåtts av ett informationsbrev 

och telefonsamtal.   

Procedur 

Rektorerna fick själva komma med förslag på en intervjutid. De rektorer som svarade och 

medgav sin medverkan lyckades alla hitta en tid inom två veckor från kontakttillfället. Innan 
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själva inspelningen påbörjades presenterades de fyra forskningsetiska huvudkraven från 

Vetenskapsrådet (2002). Intervjun inleddes med att syftet med intervjun presenterades. 

Informanterna fick sedan en möjlighet att fråga om det var något som var oklart innan 

inspelningen sattes igång. Informanterna gavs gott om tid för att svara på frågorna. Då den sista 

frågan var avklarad så fick informanten en möjlighet att lägga till något som denne ansåg vara 

väsentligt i sammanhanget. Avslutningsvis så påmindes informanterna om det faktum att 

studien skulle publiceras i DIVA. 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades i anslutning till att de genomfördes. Allt som 

spelades in transkriberades. Transkriptet skrevs sedan ut. Den transkriberade empirin lästes om 

flera varv och i denna process användes en överstrykningspenna och anteckningar för att sedan 

gruppera svaren på de olika intervjufrågorna. Varje intervjufråga behandlades för sig och 

sammanställdes. Svarens längd varierade på det olika intervjufrågorna från rektor till rektor och 

från fråga till fråga. Vid sammanställningen försökte jag urskilja betydelsebärande och för mitt 

syfte relevanta svar. Teman är förutbestämda, studiens tre forskningsfrågor. Utsagorna 

färgkodades med tre olika färger och dessa har sedan kodats in i resultatet. Resultatet har 

sammanställts och kopplats till de förutsatta teman.  Denna sammanställning har jag sedan 

redovisat under rubriken resultat. I diskussionen jämförs sedan rektorernas beskrivningar av 

speciallärarens roll mot policydokument i relation till yrkesroller som definieras i 

styrdokumenten. 

Skolornas storlek och förekomsten av speciallärare samt deras behörighet sammanställdes i en 

tabell. Jag har valt ett fenomenografiskt angreppsätt där informanters kvalitativa skilda 

uppfattningar av fenomen undersöks (Nilholm 2018). Syftet med detta angreppsätt var att 

fånga, tolka och förstå innebörden av vad som sades i intervjuerna och sedan redovisa ett 

resultat. Sammanställningen kopplades sedan till de för studien ställda forskningsfrågor.  I 

analysen har jag sedan försökt att hitta likheter och skillnader mellan rektorernas svar. Av etiska 

skäl, har deltagarna och deras respektive skolor fått benämningarna skola 1, skola 2 osv. 

Rektorerna benämns R1 för rektor skola 1, R2 för rektor skola 2 osv. Detta för att minimera 

risken för igenkännande. Jag har strävat efter att vara så noggrann som jag kan i beskrivningen 

av tillvägagångssättet för att ge läsaren en trovärdig bild av studien. Bryman (2011) skriver att 

vad gäller en studies tillförlitlighet eller reliabilitet att det är hur väl ett instrument mäter och 

står även för den utsträckning i vilken en studie kan replikeras för att få samma resultat vilket 

är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning då social miljö och sociala betingelser är i ständig 
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förändring och går inte att stanna upp. I denna studie har en intervjuguide (bilaga 2) använts 

vilket innebär att alla respondenter har besvarat samma huvudfrågor men följdfrågorna har 

varierat från respondent till respondent. När det gäller studiens giltighet och validitet skriver 

Kvale & Brinkmann (2006) skriver då det gäller giltighet och validitet att validiteten handlar 

om en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersöka. Detta innebär 

huruvida resultatet avser täcka hela området som granskats och huruvida resultatet ger en 

verklig bild av det granskade området. Denna studie är begränsad eftersom svaren endast 

återger de specifika rektorernas erfarenheter och kunskaper och kan därför inte generaliseras. 

Den insamlade data i varje intervju är till viss del unik i synnerhet av den specifika kontext och 

de begränsade utvalda individer som deltog Descombe (2000). 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2007) skall fyra allmänna huvuddrag följas, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren skall informera om syftet med studien. Ett informationsmail skickades till samtliga 

rektorer (Bilaga 1) där syftet med studien beskrevs. De medverkande fick information om att 

deras medverkande var frivilligt och att de kunde när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

De medverkande garanteras fullständig anonymitet i mailet för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet, som innebär att uppgifterna endast används i 

forskningsändamål, följs genom att de inspelade intervjuerna endast används till denna rapport 

och att inspelningarna kommer att raderas då studien är klar. 

 

 Resultat  

Resultatet inleds med en bakgrundskontext. Därefter kommer forskningsfrågorna att redovisas 

i den ordning som frågorna står i syftet. 

Bakgrundskontext 

I denna studie hittades endast en verksam speciallärare med inriktning mot matematik och 

denne jobbade endast med matematik. R7 ansåg att man hade välinarbetade rutiner vad det 

gällde specialläraren (som var obehörig) och hade innehaft tjänsten i många år och var mycket 

rutinerad. Övriga skolor hade antingen obehöriga speciallärare eller speciallärare med 

inriktning språk. Fyra av nio speciallärare verksamma vid skolorna var behöriga. Av de 

behöriga speciallärarna hade endast två stycken inriktningen matematik. En av dessa två 
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behöriga hade dubbla examen, specialpedagog och speciallärare med inriktning matematik och 

jobbade som specialpedagog. I studien finns alltså endast en behörig speciallärare med 

inriktning mot matematik som i sin yrkesutövning jobbade mot elever i behov utav särskilt stöd 

i matematik. Endast en skola, skola 4, hade alla tre funktionerna, speciallärare med inriktning 

mot matematik, speciallärare med inriktning mot språk och specialpedagog. 

Särskolan med egen personal har sina lokaler i samma byggnad som skola 7. Rektor 7 var rektor 

både vid skola 7 och särskolan. Det fanns ingen speciallärare anställd vid särskolan. 

Specialpedagogen besökte regelbundet särskolan. 

I tabellen här nedan har rektorer, skolform, antal elever som går på skolan, förekomsten av 

speciallärare och deras inriktning samt även angivit om dessa är behöriga eller inte 

sammanställts. Dessa utgör underlaget till denna studie. 

Tabell 1: visar en sammanställning av rektorer, skolform, antalet elever samt förekomsten av 

behöriga resp. obehöriga speciallärare. 

Rektor Skola Antal elever Speciallärare 

R1 Skola 1: 6 - 9 skola ca: 200 elever 1 obehörig 

speciallärare 

R2 Skola 2: F – 9 skola ca: 260 elever 2 obehöriga 

speciallärare 

R3 Skola 3: F – 5 skola ca: 60 elever 1 behörig speciallärare 

med inriktning språk 

R4 Skola 4: F – 9 skola ca: 350 elever 2 behöriga 

speciallärare, 1 med 

inriktning språk, 1 med 

inriktning matematik. 

R5 Skola 5 F – 5 skola ca: 140 elever 1 obehörig 

speciallärare 

R6 Skola 6 F – 9 skola ca: 200 elever 1 behörig speciallärare 

med inriktning språk 

och 1 obehörig 

speciallärare 

R7 Skola 7 F – 5 skola 

plus särskola 

ca: 70 elever 1 obehörig 

speciallärare 
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Rektorernas uppfattningar om speciallärare med inriktning matematiks roll 

Ingen av rektorerna hade någon arbetsbeskrivning för varken speciallärare, oavsett inriktning, 

eller specialpedagog. Flera av rektorerna sa att dom skulle kolla upp varför det inte fanns en 

sådan arbetsbeskrivning. Frågan om rektorerna var medvetna om att det fanns olika inriktning 

i speciallärarprogrammet så svarade en rektor (R2) ”det borde rimligtvis finnas någon 

specialisering. R7 svarade att om man tittar historiskt på det där med inriktning är det så att från 

början så var det mest läs och skriv” R3 svarade inte direkt på frågan utan sa ”Jag tror titlarna 

kanske försvinner i framtiden”. Övriga rektorer sa sig veta om att det fanns olika inriktningar 

(rektorerna bads inte att precisera de olika inriktningarna!) 

Skola 4 hade en speciallärare med inriktning matematik och en med inriktning språk. Detta var 

en F - 9 skola och speciallärarna jobbade över hela spannet, dvs från förskoleklass till årskurs 

nio. Skola 2 hade en specialpedagog som hade gått den gamla specialpedagogutbildningen som 

vid legitimationsreformen fick behörigheten inriktning matematik inskrivet i 

lärarlegitimationen. Hen var dock anställd och jobbade som specialpedagog. Samtliga rektorer 

påtalade att deras speciallärare var duktiga i mötet med elever i eller med matematiksvårigheter, 

utom den R3 som ansåg att det egentligen inte behövdes någon speciallärare med inriktning 

mot matematik. Flera av rektorerna uttryckte att de flesta elever i behov utav särskilt stöd har 

ju oftast läs och skriv-problem. Vidare ansåg R3 att man idag var väldigt duktig i förskolan och 

där la en bra grund för den fortsatta matematikinlärningen. 

R3 hade precis annonserat efter en speciallärare (bilaga 3). De kvalifikationskrav man ställde 

var lärarlegitimation samt påbyggnadsutbildning till speciallärare. Någon inriktning angavs 

inte.   

Skola 4 skulle inom kort annonsera efter en biträdande rektor där det var en merit att vara 

utbildad speciallärare. De övriga hade inte annonserat efter någon speciallärare trots att flera 

skolor hade obehöriga innehavare av tjänsten som speciallärare. 

Flera av rektorerna uttryckte en önskan om att anställa en speciallärare med inriktning 

matematik men ansåg sig inte ha utrymmet i budget för att verkställa denna önskan. Alla 

rektorer utom R3 uttryckte en önskan att ha båda kompetenser, speciallärare med inriktning 

mot språk och inriktningen mot matematik i sin organisation. I denna studie visade det sig att 

den skola som hade flest antal elever var också den skolan som hade två speciallärare, en med 

inriktning mot språk och en med inriktning mot matematik. Detta var skola 4, en F – 9 skola. 
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R7 sa att det primära för verksamheten var att få tag på rätt person, om den personen har en 

speciallärarexamen, oavsett inriktning, var det ett stort plus.  

R3 ansåg att de olika inriktningarna för speciallärare var bara titlar som egentligen inte fyllde 

någon funktion. 

Sex rektorer svarade att en speciallärare med inriktning mot matematik skulle kunna fylla en 

viktig funktion i verksamheten. Endast R 4 hade en speciallärare med inriktning mot matematik 

anställd som jobbade med det yrkesuppdraget. 

Speciallärare med inriktning mot matematiks roll 

R1. Har bara utrymme i budget för en speciallärare. Hade en obehörig speciallärare anställd vid 

skolan. Specialläraren jobbade i klassrummet. R1 trodde på den forskning som säger att man 

presterar bättre i en blandad grupp.  

R2. Svarar rent allmänt att det naturligtvis vore jättebra. Skolan hade en arbetsmodell där man 

var tre matematiklärare som delade två klasser och rektor förutsatte att lärarna fördelade 

eleverna i tre grupper där man i de olika grupperna kunde tillgodose de behoven av extrastöd i 

matematik inom hela elevgruppen. Hade två obehöriga speciallärare. Specialläraren var med 

vid en matematiklektion per grupp i veckan.  

R3. Uttryckte en viss skepsis mot det hen kallar för ”titlar”. Hen svarade så här:  

Min tanke är, i tidiga åldrar, redan i förskolan börja blanda in matematik och det gör man ju! Man pratar 

om fjärdedelar, man delar äpplen och så vidare. Det tycker jag är jättebra. Där tycker jag att förskollärarna 

gör ett fantastiskt jobb. Jag tror nog att dom här titlarna kanske förvinner i framtiden.  

R3. Hade en behörig speciallärare med inriktning språk som arbetade halvtid. 

R4. Hade två speciallärare, en med inriktning mot matematik och en med inriktning mot språk. 

Fanns också en enligt rektor, en duktig matematiklärare som drev bl.a. flippat klassrum och 

EPA – modellen. Specialläraren var inne i olika klasser som extra stöd och jobbade främst med 

SUM-elever där man jobbade med en-till-en-undervisning, i mindre grupper och som stöd i 

helklass.  

R5. Hade ingen behörig speciallärare men en i personalen blir klar nu till jul med inriktning 

mot språk. 

 Det hade varit helt fantastiskt om vi hade haft en i matematik och en i svenska, det hade varit helt optimalt!  

R5 berättade sedan att budgeten tillät endast en speciallärare.  
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R6. Hade en behörig speciallärare med inriktning språk. R6 ansåg att verksamheten skulle nog 

behöva ytterligare en speciallärare då det var en F – 9 skola. Inriktningen var inte så viktig, det 

viktiga var att personen var en utbildad speciallärare.  

R7. Hade en obehörig speciallärare. Rektor berättade att personen hade jobbat i många år som 

speciallärare och fungerade mycket bra.  

Det primära för verksamheten var att få tag på rätt person, om den personen har en speciallärarexamen, 

oavsett inriktning, är det ett stort plus.  

Alla lärare anställda vid skolan hade inte lärarlegitimation men dom fungerade, enligt rektorn, 

väldigt bra. 

Endast en skola, (skola 4) hade en speciallärare med inriktning mot matematik som jobbade 

med matematik. En skola (skola 3) hade en specialpedagog med dubbla behörigheter men hen 

var anställd som och jobbade som specialpedagog. Fyra av sju skolor hade obehöriga anställda 

som speciallärare. Två skolor hade en speciallärare med inriktning mot språk.  

Särskild undervisningsgrupp och elevhälsoteam (EHT) 

En särskild undervisningsgrupp eller elever med enskild undervisning (elever som inte deltar i 

den ordinarie undervisningen) fanns vid alla skolor utom en. Speciallärare ingick inte i den fasta 

bemanningen av den särskilda undervisningsgruppen vid någon utav skolorna. Vid skola 2 var 

specialpedagogen inne och jobbade med den särskilda undervisningsgruppen. Ingen av 

skolorna hade några rutiner för hur man jobbade med SUM-elever. Vid de skolor som hade en 

särskild undervisningsgrupp eller elever med enskild undervisning (sex av sju) så hade eleverna 

som ingick i gruppen inte bra ”problem med matten” utan hade även läs och skrivsvårigheter 

samt annan problematik som resulterade i att dom inte kunde delta i den ordinarie 

undervisningen. Flera rektorer uttryckte att fokus låg i att utveckla förmågan hos eleverna att 

kunna läsa och skriva. 

Skola 1. Ingen särskild undervisningsgrupp. Fanns tidigare men ett stort budgetunderskott 

försvårade de ekonomiska förutsättningarna för att bemanna en sådan satsning.  Två elever hade 

en egen assistent (obehörig) En klassassist som följde en klass hela skoldagen fanns i 

organisationen. 

Skola 2. Hade en elev med elevassistent som satt enskilt större delen av skoldagen. 

Specialpedagogen inkopplad. 
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Skola 3. Hade något man kallade lilla gruppen. Den bestod av ca: 6 elever från åk8 och åk9. 

Den bemannades av en behörig lärare och en obehörig lärare. Specialpedagogen var kopplad 

till gruppen. 

Skola 4. Hade något man kallade studiecentrum dit elever som av olika skäl inte klarade en hel 

skoldag fick gå. Den bemannades av två (obehöriga)resurser. R4 visade väldigt tydligt att hen 

inte ville ge någon mer detaljerad beskrivning av bemanningen utan började direkt beskriva i 

detalj hur dom jobbade kring studiecentrum. Speciallärarna var inte direkt kopplad till 

studiecentrum men däremot hade specialpedagogen en viss handledning av resurspersonalen 

kopplade till studiecentrum. 

Skola 5. Har tre elever som man har plockat ur klassen där man bedriver en- till- en 

undervisning. Specialläraren var inte inkopplad. Anledningen till att inte specialläraren var 

inkopplad var att R5 ansåg att närvaron av specialläraren inte bidrog till en ökad måluppfyllelse 

för eleverna i behov utav särskilt stöd. 

Specialpedagogen har varit inblandad i upplägget av undervisningen och handleder även den 

personal som jobbar med de som har detta särskilda stöd. 

Skola 6.  Har 6 – 7 elever med majoriteten från högstadiet, i en liten undervisningsgrupp som 

man har döpt till oasen. Specialläraren är inne i gruppen ibland. Oasen bemannas av obehörig 

resurspersonal.  

Skola 7. Tre elever hade tillgång till ett eget rum i anslutning till klassrummet, två elever hade 

assistent (obehörig resurspersonal) och hade en- till- en lösning, medans en gick ut till det 

anslutande rummet vid behov. Det finns en obehörig speciallärare som jobbar mot den ordinarie 

skolformen. Specialläraren var inte kopplad till de särskilda undervisningsgrupperna. 

Specialpedagog gav handledning till både lärare och resurspersonal. Denna handledning var 

regelbunden men rektorn ansåg att tidsintervallet mellan handledningstillfällena var för långt. 

Vid ingen av skolorna var speciallärare är kopplade till den särskilda undervisningsgruppen. 

Vid endast en skola hade fanns en behörig lärare som hade sin tjänst i gruppen. Övriga skolor 

där det fanns en särskild undervisningsgrupp eller elever med en-till-en-lösning bestod 

bemanningen av personal som saknade pedagogisk utbildning. Vid sex av sju skolor var 

specialpedagogen kopplad till den särskilda undervisningsgruppen. Vid endast en av skolorna 

(skola 1) hade man inte någon särskild undervisningsgrupp. R1 sa att de ekonomiska 

förutsättningarna för en sådan satsning inte fanns samt att hen trodde på den forskning som 

visade att elever lär sig bättre i en blandad grupp. Det hade tidigare (förra terminen) funnits en 
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särskild undervisningsgrupp. Specialläraren anställd vid den här skolan (skola 1) jobbade bara 

ute i klasserna direkt mot eleverna. Specialläraren ingick inte i EHT (elevhälsoteamet), 

tidsutrymmet fanns inte i hens tjänst.  

Tre av skolorna, skola 3, skola 4 och skola 6 hade en särskild undervisningsgrupp. Många av 

eleverna som ingick i dessa grupper var högstadieelever, åk7 – åk9.  

Vid sex skolor uppgav rektor att elevhälsoteamet var fullt fungerande. Vid en skola var det 

under uppbyggnad. Alla skolor förutom skola 1 hade speciallärare och specialpedagog kopplad 

till elevhälsoteamet. Vid skola 1 var en specialpedagog kopplad till elevhälsoteamet medans 

specialläraren gjorde all sin tid ute i klass.  

 

Analys och Diskussion  

I analys och diskussionsavsnittet redovisas forskningsfrågorna i samma ordning som frågorna 

står i syftet för denna studie. 

Rektorernas uppfattningar o speciallärare med inriktning matematiks roll 

Eftersom någon statlig reglering av lärares uppgifter inte finns, utan detta är skolhuvudmannens 

och rektorns ansvar, så är det en annan sak vilka arbetsuppgifter som specialpedagoger och 

speciallärare faktiskt utför. Till detta kommer att många som arbetar i specialpedagogisk 

verksamhet enligt de nuvarande behörighetsreglerna är obehöriga, i många fall även saknar 

lärarexamen helt eller för den skolform som de arbetar i (Engström, 2015). I sin studie drar 

Ahlefeld Nisser (2014) slutsatsen att professionalism kännetecknas av att yrkesgrupper har en 

gemensam, vetenskaplig kunskapsbas, att det råder en enlighet om vilka uppgifter en 

yrkesgrupp har att fullgöra, men också av att yrkesgrupperna har en gemensam organisation 

(Colnerud & Granström, 2002). Bristen på tydliga professionella kännetecken kan vara en 

förklaring till att det finns disparata föreställningar kring specialpedagogers, och till viss del 

även speciallärares, uppdrag och roller (Lindqvist, 2013b).  

Staten har således försökt styra och förändra det specialpedagogiska arbetet i skolorna genom 

att förändra utbildningen av den yrkesgrupp som setts som central för detta arbete. Detta har av 

flera skäl inte lyckats, vare sig ideologin eller professionaliseringen av området verkar ha slagit 

igenom helt. På senare år har också speciallärare börja utbildas igen, men nu med ett bredare 

uppdrag som innebär att problem ska analyseras på flera nivåer. Det är dock för tidigt att dra 
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slutsatser om vad detta kommit att innebära för hur speciallärare arbetar ute på skolorna 

(Nilholm, 2017). 

Det resultat som Norman (2013) kom fram till i sin magisteruppsats var att speciallärarna 

saknade ofta en arbetsbeskrivning och hade i fler fall arbetsuppgifter som de saknade formell 

kompetens för, såsom läs- och skrivutredningar. 

Då rektorer i vissa fall, inte känner till de olika examina kan det vara så att rektor annonserar 

efter specialpedagogisk kompetens och nöjer sig med att den sökande har en specialpedagogisk 

utbildning och struntar i formalia i form av inriktning. R3 uttryckte sig så här: 

”… med all respekt för att dom här utbildningarna tillkommer, dom nya titlarna, så tycker jag 

ändå att man ska backa tillbaks och kolla varför problemet har uppstått…” 

Flera rektorer utrycker en önskan om att ha en speciallärare med inriktning mot matematik men 

säger sig inte ha utrymmet i sin budget att anställa en med inriktning mot språk och en med 

inriktning mot matematik. Det tycks då vara lättare att anställa en med inriktning språk 

alternativt anställa en ”obehörig” för tjänsten. Brenövall och Björklund (2016) kom i sin studie 

fram till att den kompetens som speciallärarna med inriktning mot matematik hade tillskansat 

sig genom sin utbildning inom matematik ansågs inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning ute 

på skolorna. I studien av Bengtsson och Lycke (2014) framkom att gällande de 

specialpedagogiska insatserna dominerade arbetet med språkutveckling stort över 

matematiksutvecklingsarbete. Vidare kom författarna fram till att på skolor där det endast fanns 

specialpedagoger eller speciallärare med läs- och skrivinriktning fanns risk att de elever som är 

behov utav stöd i matematik inte prioriteras. Matematiken tenderar att bortprioriteras inom 

specialpedagogiken (Lunde, 2011) 

Resultatet visar att om en enhet är för liten där liten är odefinierat så har man bara utrymme i 

budgeten för en speciallärare. Enligt Giota och Emanuelson (2011) så har minskade resurser till 

skolan bidragit till att det är vanligt på de flesta skolor att behoven i den ordinarie 

undervisningen prioriteras först. Då omfattningen av specialundervisningen och dess 

utformning är kopplad till direkta kostnader så satsas det resurser på de särskilda behoven i den 

omfattning resurserna medger. I de tre kommuner där denna studie genomförs tycks det finnas 

tillgång till fler speciallärare med inriktning språk. Kanske anser rektorerna sig klara 

verksamheten utan en speciallärare med inriktning mot matematik.  

Intressant är att man vid en skola (skola 4) har som ambition att anställa en biträdande rektor 

med en speciallärarutbildning. Man gjorde dock ingen skillnad mellan inriktning. R4 var 
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dessutom utbildad speciallärare med inriktning mot språk. Två rektorer tycks vara kvar i det 

”gamla systemet” där det i organisationen bara fanns en speciallärare som hade som 

arbetsuppgift att göra det som idag är enligt högskoleförordningens examinas beskrivning, 

uppdelat mellan speciallärare och specialpedagog. R3 anser att dagens system har bara lett till 

en massa titlar och har egentligen kanske bara krånglat till det. I praktiken har skillnaden i 

inriktning mellan de tidigare och de idag utbildade speciallärarnas och specialpedagogernas 

arbete inte fungerat som det var tänkt. De sistnämnda har ofta arbetat med elever som det är 

tänkt att de nya speciallärarna ska arbeta med (Tinglev 2014). Forskning visar att 

specialpedagoger ofta får uppdrag som traditionella speciallärare, men att de i många fall även 

har mer övergripande och förebyggande specialpedagogiska uppdrag (Ahlefeld, 2009; 

Lindqvist, 2013b). 

I vilken utsträckning ansåg rektorerna att matematikinriktningen var viktig för 

verksamheten? 

Kan det vara så att eftersom det vid flera av skolorna saknas behöriga matematiklärare så 

försöker man inte aktivt söka efter behöriga speciallärare med inriktning matematik? Bengtsson 

och Lycke (2014) visade i sin undersökning, att arbete med språkutveckling dominerade stort 

över matematikutveckling.  Denna studie uppvisar ett liknande resultat. Skulle det kunna vara 

så att det på grund av att de få utbildade speciallärarna som finns ute bland skolorna har 

inriktning språk så blir följden att arbetet mot språkutveckling dominerar? Många skolor hade 

legitimerade lärare som var anställda som obehöriga speciallärare och alla utom en av dessa 

hade sin grundutbildning inriktningen språk (svenska).  

Flera av skolorna saknade behöriga matematiklärare. Vid mindre enheter har flera rektorer sagt 

att utrymmet i budget inte finns att anställa både en speciallärare med inriktning 

matematiklärare och en med inriktning språk och är nöjda med att ha en speciallärare 

överhuvudtaget i sin organisation. Detta kan få till följd att om rektor efter annonsering skulle 

lyckas rekrytera en speciallärare med inriktning matematik så är risken, enligt resultatet i denna 

studie, att den sistnämnde sitter och gör läs- och skrivutredningar vilket denne formellt inte har 

kompetensen att genomföra. Anledningen till detta, enligt denna studie, tycks vara att skolorna 

bara tycks ha budgetutrymmet att anställa en speciallärare. Detta är lika illa som att en 

speciallärare med inriktning språk sitter och försöker utreda vilka matematiska svårigheter en 

elev i behov utav särskilt stöd i matematik har. En förklaring skulle kunna vara att rektorerna 

har en svenska/SO -utbildning i botten och därmed har en större förståelse för elever behov av 

särskilt stöd i svenska, men en av rektorerna (R3) är i botten behörig i teknik/NO och tycks vara 
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av samma uppfattning som de övriga rektorerna då det gäller att prioriteringsordningen, läsa-

skriva-räkna. R3 tar det ett steg längre genom att prata om de olika inriktningarna som ”titlar” 

som kommer att försvinna med tiden.  

Sterner & Lundberg (2002) skriver i sin rapport att forskningen visar att elever med dyslexi har 

en sämre fonologisk förmåga än genomsnittsläsaren och att elever i matematiksvårigheter har 

svårt att automatisera grundläggande talfakta. Detta kan ha att göra med en underliggande 

funktion som tar sig uttryck i både svårigheter att automatisera ordavkodningen, hämta ord från 

långtidsminnet och att lägga talfakta i långtidsminnet. Detta skulle kunna styrka den här R3´s 

resonemang vad gäller val av speciallärarinriktning där det viktiga är att lära sig läsa och skriva.  

Jag fick ibland känslan av att vissa rektorer blev lite obekväm då frågan om förekomsten av 

speciallärare med inriktning mot matematik ställdes. Det svar som jag ofta fick var att självklart 

behövdes det en speciallärare med inriktning mot matematik men budgetutrymmet fanns inte 

till att ha båda professionerna, det vill säga läs- och skriv och matematikinriktning. Kan det 

faktum att jag läste till just det yrket som jag ställde frågor omkring påverkat rektorernas svar? 

Hade svaren blivit annorlunda om jag hade läst mot inriktningen språk? Intressant var att vid 

en del av skolorna så hade man obehöriga anställda som speciallärare och man hade inte 

annonserat efter någon speciallärare inför terminsstart. Jag fick känslan av att rektorerna 

medvetet eller omedvetet rangordnade de tre viktiga färdigheterna, läsa- skriva- räkna i den 

ordningen. Ordnar man de två förstafärdigheterna, läsa och skriva, så kommer den tredje - räkna 

per automatik, eller?! R7 pratar om att många gånger så är det inte säkert om en elev med 

matematiksvårigheter har matematiksvårigheter. Det kan vara så att eleven egentligen har läs 

och skrivsvårigheter som i sin tur leder till matematiksvårigheter. Matematiken tenderar att 

bortprioriteras inom specialpedagogiken (Lunde, 2011). Vid en eventuell kartläggning av elev 

för att kunna identifiera de specifika matematiksvårigheter som uppdagats så anser jag att det 

är specialläraren med inriktning mot matematik som har den besitter den bästa kompetensen.  

 

 

Hur uttryckte sig rektorerna om arbetet i särskild undervisningsgrupp? 

Enligt Skolverket (2014) är det är rektor som beslutar om placering i särskild 

undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång. Dessa beslut kan rektorn 

inte delegera till någon annan i personalen. Vidare står det att det alltid är nödvändigt att 

involvera elevhälsan i det här arbetet. Enligt skolverket (2014) behöver skolan specificera vilka 
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åtgärder man avser att arbeta med i olika lärmiljöer inom verksamheten. Det är alltid nödvändigt 

att involvera elevhälsan i det här arbetet. Alla skolor hade ett elevhälsoteam. I elevhälsan (EHT) 

ska det finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens och om det rör sig om en SUM-elev så 

för att skapa så stora förutsättningar som möjligt för eleven att nå kunskapskraven för 

matematik bör denne får möta en speciallärare med inriktning mot matematik. Skolinspektionen 

(2014) skriver i sin rapport att en synpunkt som lyfts i flera verksamheter är att eleverna blir ”sent 

placerade” i särskilda undervisningsgrupper. Elevernas problematik har under tiden hunnit bli 

större och mer manifest och när de placeras blir den allt annat övergripande tanken att ”rädda 

vad som räddas kan”. Det vill säga att försöka få en stabilare skoltillvaro för eleverna, se till att 

de kommer till skolan och att de får betyg i de ämnen som är möjliga. 

 Studien visar att då verksamheten har en särskild undervisningsgrupp har man inte någon 

speciallärare, varken med inriktning matematik eller inriktning språk kopplad direkt till 

gruppen. Verksamheterna väljer att bemanna dessa grupper med antingen behörig (i ett fall) 

eller obehörig resurspersonal. Vidare visar denna studie att det är endast en av sju skolor som 

kan erbjuda SUM-eleverna stöd både på grupp- och individnivå med rätt specialpedagogisk 

kompetens i form av en speciallärare med inriktning mot matematik. 

Sex av sju skolor saknade en speciallärare med inriktning mot matematik. Att funktionen inte 

fanns i organisationen tycks inte vara ett stort bekymmer för huvudmannen. Matematik kan 

ytterst ses som ett medel för den enskilda att beskriva och analysera omvärlden och sin egen 

situation. Det betyder att förmågan att använda matematik är av samma karaktär som förmågan 

att använda det egna språket (Högskoleverket, 1998). Många av skolorna saknade behöriga 

matematiklärare. Detta i kombination med frånvaron av en speciallärare med inriktning mot 

matematik kan inte vara direkt optimalt för de elever som är i behov utav särskilt stöd i 

matematik. Den elevgrupp som är dom största förlorarna i sådana här omständigheter är tyvärr 

SUM-eleverna. Min studie visade att bara en skola av sju hade en speciallärare med inriktning 

matematik som mötte SUM-elever i sitt yrkesutförande. 

Vad matematiksvårigheter är finns ingen konsensus kring i forskarvärlden, men däremot en hel 

del kunskap kring hur matematiksvårigheter yttrar sig och beskrivs historiskt utifrån 

forskningen idag (Lunde, 2011). Adler (2001) skriver att matematiksvårigheter finns i 

varierande grad och han menar att vi kan urskilja specifika former av matematiksvårigheter som 

leder till det som kalls dyskalkyli. Enligt Sjöberg (2006) är dyskalkylidiagnoserna osäkra och 

ger inte en heltäckande bild av problematiken. 
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Reflektioner 

Rektorernas uppfattning, vad gäller speciallärare med inriktning mot matematik är att den är en 

roll som behovs i verksamheten. Rektorerna anser att matematikinriktningen är viktig för 

verksamheten, åtminstone sex av sju rektorer anser det i denna studie. Endast vid en skola fanns 

en speciallärare med inriktning mot matematik verksam. Förklaringen till att inte fler skolor har 

funktionen är att det inte finns utrymme i budget som möjliggör anställning av både en 

speciallärare med inriktning mot språk och en speciallärare med inriktning mot matematik. 

Speciallärarna verksamma vid skolorna som ingick i denna studie hade alla utom en inriktning 

mot språk.  Vad gäller arbete i särskild undervisningsgrupp så fanns inte speciallärare med 

inriktning matematik direkt kopplad till gruppen vid en enda skola.  

 Jag anser att skolverket måste i sin beskrivning av den kompetens som behövs i ett EHT göra 

gällande de olika specialpedagogiska kompetenser som finns. Det finns även andra 

yrkesgrupper inom skolan som av tradition förväntas bära specifika kunskaper att arbeta med 

skolsvårigheter. Som exempel kan nämnas de tidigare utbildade speciallärarna vars utbildning 

fokuserade på undervisning av barn enskilt eller i grupp, samt skolpsykologer och kuratorer 

som handleder personalgrupper när elever hamnar i olika former av svårigheter. Tilläggas kan 

att det i Skollagens 2: a kapitel § 25 föreskrivs att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till 

de sistnämnda yrkesgrupperna. Det står inte att det enbart ska finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av psykologiska och psykosociala insatser kan tillgodoses 

(Göransson et, al. 2015). Det behövs välgenomtänkta och tydliga arbetsbeskrivningar där de 

specialpedagogiska yrkesfunktionerna beskrivs. De olika yrkesrollernas kompetens måste 

förstärkas i styrdokumenten. En speciallärare med inriktning matematik har i grunden en 

matematiklärarutbildning. Denna utbildning har sedan kompetensförstärkts med en 

speciallärarutbildning med inriktning matematik. För SUM-elever bör det vara ett krav att de 

pedagoger som de möter innehar rätt spetskompetens i form utav en speciallärare med 

inriktning mot matematik. En specialpedagog utan matematiklärarutbildning i grunden har inte 

den spetskompetens som krävs för att ge en så stor möjlighet som det bara är möjligt för SUM-

eleverna att nå de kunskapskrav för matematik i dagens skola. Dessa åtgärder skulle 

tillsammans kunna bidra till att det finns rätt specialpedagogisk kompetens ute på skolorna. 

Flera av rektorerna uttryckte svårigheter då det gäller att rekrytera behöriga matematiklärare. 

Att sedan lyckas rekrytera en behörig speciallärare med inriktning matematik uttryckte flera 

rektorer var mycket svårt. Denna, för rektorerna, kombination av utmaningar, kan i 

förlängningen innebära ytterligare svårigheter för elever i behov utav särskilt stöd.  
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Denna studie visar att specialpedagogisk kompetens i matematik är önskvärd men att det inte 

är alla skolor som har budgetutrymmet som möjliggör anställning av lärare med både 

specialpedagogisk kompetens i språk och matematik i sin organisation. Detta skulle innebära 

att verksamheten skulle behöva anställa två stycken speciallärare med varsin kompetens. Flera 

av skolorna i denna studie hade obehöriga speciallärare men annonserade inte aktivt efter 

behöriga speciallärare. En tanke som har slagit mig under processen är, vad kommer att hända 

ute bland Sveriges skolor inom den närmste framtiden då det bland annat i media larmas om att 

kommun efter kommun gör stora neddragningar inom skolan? Min erfarenhet är att det är oftast 

resurserna som inte är direkt inblandade i undervisning som sparas bort först, elevassistenter, 

speciallärare och specialpedagoger. Rektorerna menar att man inte har utrymmet i budget idag, 

hur ser det då ut imorgon? 

Kan det vara så att jag i min beskrivning av specialpedagogisk kompetens lägger in den 

yrkesbeskrivning som står i examen enligt högskoleförordningen där det finns uttalade 

skiljelinjerna mellan de olika kompetenserna, specialpedagog, speciallärare mot olika 

specialiseringar medans rektorer i sin beskrivning väljer prioriteringsordningen läsa-skriva och 

räkna i den ordningen vad det gäller specialpedagogiskkompetens där individens lämplighet 

och personligheten är en viktig kompetensfaktor?  

Syftet med denna studie var att utifrån rektorers perspektiv tolka, beskriva och analysera hur de 

upplever och beskriver arbetsuppdraget av en speciallärare med inriktning mot matematik. 

Syftet var också att försöka förstå i vilken utsträckning rektorer ansåg att matematikinriktningen 

var viktig för verksamheten samt hur rektorer uttryckte sig om arbetet i särskild 

undervisningsgrupp. Genom det resultat som intervjuerna med rektorerna har givit så anser jag 

att studien ger en bild av hur det ser ut vid just dessa sju skolor. Underlaget är inte tillräckligt 

omfattande för att kunna generaliseras. 

Urvalet i denna rapport är mycket begränsat. Resultatet kan inte räknas som representativt för 

riket då urvalet består av sju rektorer från tre kommuner. Samtliga skolor i denna studie är 

kommunala skolor. Det hade varit av intresse att undersöka om det fanns några likheter eller 

skillnader mellan friskolor och kommunala skolors uppfattningar vad det gäller uppfattningen 

om specialläraren med inriktning mot matematiks roll. Trots detta faktum så hoppas jag att 

denna studie har bidragit med ny kunskap om rektorers bild av de specialpedagogiska 

uppdragen i skolan och vilken yrkesfunktion en speciallärare med inriktning matematik kan ha 

i skolan idag.  
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Att göra denna studie har varit oerhört intressant och lärorikt. Att få en möjlighet att intervjua 

rektorer verksamma vid sju olika skolor i tre kommuner har visat att det skiljer egentligen inte 

så mycket mellan kommunala skolor, åtminstone inte då det kommer till hur man ser på våran 

yrkesroll, speciallärare med inriktning mot matematik. Jag fick en känsla av att de rektorer 

som kände till mig och jag kände till dom svarade mer ”ärligt” på frågorna medans de som jag 

inte hade någon som helst relation med svarade mer korrekt på frågorna med korrekt menar 

jag det svar en student som läser till just speciallärare med inriktning mot matematik kan 

förväntas få. 

 Den utbildningen som jag går nu, speciallärare med inriktning mot matematik, har man lagt 

till en breddningskurs där speciallärarna med inriktning mot matematik får läsa 7,5 hp 

svenska och speciallärarna med inriktning mot språk får läsa 7,5 hp matematik. Kan det vara 

så att Universitetet har som mål med denna ”breddning” att den ska bidra till en anpassning 

till verkligheten där det många skolor endast har en speciallärare anställd som förväntas möta 

alla elever i behov av särskilt stöd oavsett om behovet av stöd är inom svenska eller 

matematik? Kanske bidrar breddningen till att ytterligare försvaga spetskompetensen som 

redan sedan tidigare är lite urholkad av den skrivning som finns då det gäller elevhälsoteamets 

(EHT) sammansättning. Där står att det ska finnas personal med specialpedagogisk 

kompetens och att det är rektor som avgör vad som är att betraktas som specialpedagogisk 

kompetens… 

Det primära för verksamheten var att få tag på rätt person, om den personen har en speciallärarexamen, oavsett 

inriktning, är det ett stort plus.  

Denna studie visar trots de begränsningar som fanns i budget som försvårade anställningen av 

speciallärare med inriktning matematik så uttryckte de flesta rektorerna en önskan om att ha 

en speciallärare med inriktning matematik i sin verksamhet.  

Förslag på fortsatt forskning 

Denna rapport visar att inte alla rektorer skiljer mellan yrkesrollerna vid anställning. Det 

primära tycks i många fall att var att rekrytera en behörig speciallärare. En speciallärare med 

inriktning mot matematik har en spetskompetens i ämnet matematik, något som övrigt utbildad 

specialpedagogisk kompetens såsom specialpedagoger och övrig så kallad specialpedagogisk 

kompetens (även obehöriga) saknar. Tanken med specialisering mot ämnet matematik är att de 

som går utbildningen ska få en spetskompetens som förhoppningsvis innebär att mötet med 

elever i behov utav särskilt stöd i matematik, SUM-eleverna, ska bli ett sådant möte där eleven 

för större möjligheter att nå kunskapskraven för att bli godkänd i ämnet matematik. Det hade 
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varit intressant att göra en studie där urvalet bestod av samtliga rektorer i till exempel en region 

där man i studien fick med både kommunala skolor och friskolor, små och stora enheter. 

Empirin skulle bli betydlig större och kanske skulle man kunna dra mer allmängiltig slutsats 

vad det gäller behovet av speciallärare med inriktning mot matematik.  
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Bilaga 1 Brev till rektorer  

Hej 

Jag heter Peter Waiswa och läser just nu tredje terminen på Speciallärarprogrammet med 

inriktning matematik vid Umeå Universitet. Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete 

där jag behöver din hjälp för att kunna belysa hur speciallärares uppdrag ser ut i praktiken. 

Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur rektorer ser på speciallärarens roll i sin 

organisation. 

Din medverkan i intervjun är naturligtvis helt frivillig, och du har rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas, men både 

inspelning och transkription kommer att förstöras direkt efter databehandling. Fullständig 

anonymitet garanteras självfallet och jag kommer att intervjua rektorer från minst tre olika 

kommuner. 

Examensarbetet kommer efter examination december 2019 att publiceras i DIVA.  

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Peter Waiswa 

Student 

Umeå Universitet 

XXXXX@XXXX 

07XXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguiden  

1. Finns det någon arbetsbeskrivning för speciallärare på din enhet? 

2. Finns det någon arbetsbeskrivning för specialpedagoger på din enhet? 

3. Har du kännedom om att det finns olika inriktningar inom utbildningen för 

speciallärare? 

4. Har du någon speciallärare med inriktning matematik i din organisation? 

5. Finns det något EHT på din enhet? 

6. Kan du kort beskriva den? 

7. En diskussion kring extra anpassningar och studiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Annons 

Speciallärare till XXXXX skola 

 

Vår vision för en bra skola  

XXXX kommun strävar efter att skolorna ska vara trygga och säkra arenor. Lärandet ska vara 

lustfyllt och intresseväckande, samt skapa förutsättningar för ett viktigt livslångt lärande. 

Skolans samarbete med vårdnadshavare och elever skapar goda relationer, vilket bidrar till att 

eleven ges möjlighet till framsteg så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Hos 

oss handlar också en bra skola om hög kvalité på personal, pedagoger och ledare. XXXX 

Kommun följer aktuell forskning som via ett effektivt utvecklingsnätverk sprids ut i 

verksamheterna. Utmaningar finns naturligtvis ständigt längs vägen, men via gemensam 

kunskap, erfarenhet och kompentensutveckling hittar vi nya sätt att arbeta på och lösa 

vardagliga problem – vi gör allt för elevens bästa.  

 

Arbetsbeskrivning 

Söker just dig som har en lärarutbildning med legitimation samt påbyggnadsutbildning som 

speciallärare. Dina huvudsakliga uppgifter blir att tjänstgöra som speciallärare i åk F – X, men 

du kan också behövas till att stötta verksamheten inom andra områden om så behövs. 

Handledning utav personal ingår också i uppdraget då vi ibland möts utav nya kollegor. En 

tydlig överlämning kommer att ske, samt så finns möjlighet till fortsatt kommunikation vid 

behov. Eget arbetsrum erbjuds där avskildhet och arbetsro är av yttersta vikt för både dig och 

eleven. Skolan ligger i vacker avskildhet med stora möjligheter till pedagogisk verksamhet inne 

som ute. Ungefär X fantastiska elever möter dig här, och kollegiet är van vid ett nära samarbete 

där prioritet är allt för att eleven ska lyckas. 

 

Kvalifikationer 

Formella kvalifikationer är utbildad legitimerad lärare med kompletterande 

speciallärarutbildning. Ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in vid eventuell anställning. 

Ytterligare krav är förmåga att samarbeta och kommunicera på ett professionellt sätt, samt vara 

beredd på att anpassa arbetssituationen utifrån rådande omständigheter. Att vara en trygg person 

gentemot eleverna är en självklarhet, samt inneha en förmåga att väcka ett intresse och 

nyfikenhet för ett livslångt lärande.  

 

Anställning 

Tjänsten är tillsvidare med tillträde 20XX-XX-XX eller enligt överenskommelse. 

Omfattningen utav tjänsten är öppen för diskussioner. 

Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan! 

 

 


