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Förord 

Det är i slutet av sommaren och den varma vinden leker med aspbladen i allén vilket ger ett 

rasslande ljud. Marken är torr och gruset krasar när man går på gången från parkeringen upp mellan 

de röda små stugorna där internateleverna bor. Den stora gula huvudbyggnaden har skogen åt ena 

hållet och havet åt det andra, man känner sältan i luften. Långt borta är stadens slammer här finns 

lugnet och omgivningen är så otroligt vacker, nästan så det gör ont. Det är min första dag som 

gymnasielärare på en folkhögskola och jag kommer upptäcka flera saker som skiljer sig markant från 

den verksamhet jag är van vid, den svenska gymnasieskolan. 

Det första jag märker är rutinen, varje dag har samma längd på lektionerna. Rasten är samtidigt med 

all annan personal. Vi ses tre gånger om dagen för fika och lunch. Det är helt nytt för mig att få så 

många chanser till diskussion med mina kollegor. Tid finns för att lära känna varandra och man kan 

lösa problem som kan komma upp under dagen. Det andra jag märker är tiden för deltagarna som 

eleverna kallas här. Även om basåret som jag undervisar på går snabbt fram så finns det utrymme att 

prata om andra saker. Gruppen är liten så jag har chans att ”se” alla. Det tredje och sista jag märker är 

att jag är en del av en enhet. Vi är tre lärare som tillsammans ansvarar för kursen vi har. Vi utformar 

den och bedömer deltagarna tillsammans. Regelbundna möten gör att vi svetsas samman. Plötsligt 

känns min lärarroll så mycket lättare. 

Min färd i pedagogikens tecken går nu vidare till en ny roll som speciallärare i matematik. Denna 

studie har varit ett sätt för mig att dels lära känna folkhögskolan från grunden och få en större bild på 

hur en speciallärare i matematik skulle passa in i den verksamheten. Jag vill tacka alla som jag 

intervjuat och gett mig sin bild av folkhögskolan och den speciallärare som väckt min nyfikenhet vilket 

lett till arbetet. Min handledare Oleg Popov, min man Johan Edqvist och dotter Hanna Edqvist vill jag 

också tacka för hjälp och kritik på det skrivna arbetet. 

 



 

 

The role of Special Educators in Folk High Schools 

Sammanfattning 

Har specialläraren i matematik en plats i folkhögskolan? Genom en kvalitativ intervjustudie av 

sex anställda på två olika folkhögskolor analyserades behovet och förväntningarna på en speciallärare i 

matematik. Tre kategorier av personalgrupper intervjuades: rektor, lärare i matematik och 

stödperson/ resurs. Resultatet visar att det finns ett uttalat behov av specialpedagogisk kompetens hos 

alla kategorier av intervjuade. Det framgår också att folkhögskolans arbetssätt har ett 

specialpedagogiskt perspektiv som till stor del kan fylla detta behov. Folkhögskolans verksamhet 

bygger på en god kommunikativ förmåga mellan deltagare och lärare och ett kontinuerligt 

professionellt samarbete mellan olika personalkategorier. Det bidrag en speciallärare kan tillföra i 

folkhögskolan är att utveckla lärmiljön och introducera nya verktyg i matematikundervisningen.   

 

Abstract 

Does special educators in mathematics have a function in Folk High Schools? Through a study using a 

qualitative interview method, the need and the expectation of a special educator in mathematics were 

investigated. From two different Folk High Schools six employees from three different categories; 

principals, teacher in mathematics and assistants were interviewed. In the interviews an expression of 

a need for special education among the pupils were addressed. This need was shown to be fulfilled 

through the Folk High Schools way of teaching. The Folk High School education system is built on 

good communication between pupils and teachers and an extended collaboration between professions. 

A special educator can contribute with new tools for education in mathematics and develop the local 

school environment at the Folk High School. 
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Inledning 

Sedan 1930-talet har folkhögskolan rekryterat grupper i samhället som ”negligerats av 

utbildningssystemet” (Runesdotter, 2010). Flera av de elever som idag läser det allmänna programmet 

på folkhögskolan, vilket ger grundläggande grund- eller gymnasiekompetens, har tidigare misslyckats i 

den ordinarie skolan. Det gör att de lärare som undervisar på en folkhögskola har en större vana att 

möta elever med speciella behov. Detta har studien ”Olika tillsammans” undersökt genom att kartlägga 

folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar (Nylander, Bernhard, Rahm & 

Andersson, 2015). Studien visar också att antalet elever på folkhögskolan med speciella behov har ökat 

från var femte elev 1997 till var tredje elev 2013.  

Folkhögskolan har inte samma tydliga krav på att upprätta en elevhälsa och att tillhandahålla en 

viss elevstödjande profession som finns i det övriga skolväsendet (Folkbildningsrådet, 2018a). 

Folkbildningsrådet har också visat att just flera folkhögskolor saknar formellt behöriga 

specialpedagoger och speciallärare (Folkbildningsrådet, 2014). Trots denna brist finns det flera studier 

som visar att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) når bättre studieresultat i 

folkhögskolan (Jonsson & Gähler, 1995, Nizler et al, 1996, Paldanius, 2014, Björk, 2019).  

Vad i skolformen är det då som bidrar till studieframgången? Sex elever med NPF som tidigare 

misslyckats i gymnasiet men sedan haft framgång med sina studier i folkhögskolan intervjuades i en 

studie för att utröna skillnaderna mellan de olika skolformerna (Björk, 2019). Resultatet visade att den 

största betydelsen för elevernas studieframgångar var en flexibel och inkluderande pedagogik, 

relationen till lärarna, gemenskapen, internatboendet och mindre gruppstorlek. I jämförelse med 

andra skolformer var det ett långsammare studietempo och ett större psykosocialt stöd i folkhögskolan 

(Ibid). 

Folkhögskolan är alltså en verksamhet med en större studieframgång för elever med NPF, men då 

antalet elever med NPF ökar (Nylander et al, 2015) kan också ett behov av specialpedagogisk 

kompetens öka. Redan nu finns bland folkskollärare en önskan om kompetensutveckling inom 

området specialpedagogik (Bernhard & Andersson, 2017). 

För att få en uppskattning på hur många anställda specialpedagoger och speciallärare som det 

finns på de 156 folkhögskolor i Sverige idag gjorde jag en snabb undersökning genom att gå in på 33 

slumpvis utvalda folkhögskolors hemsidor och leta på personalsidorna efter anställda 

specialpedagoger och speciallärare (folkhogskolan.nu). Endast 5 folkhögskolor hade personal som 

beskrevs med titeln specialpedagog vilket utgör 15% och en hade en speciallärare. Eftersom jag arbetar 

på en folkhögskola som lärare och håller på att utbilda mig till speciallärare i matematik blev jag då 

intresserad av hur det kommer sig att det finns så få speciallärare i en verksamhet där det borde vara 

ett stort behov. Detta kan bero på ett flertal orsaker såsom brist på speciallärare på arbetsmarknaden, 

otillräckliga ekonomiska resurser, att behovet av speciallärare i folkskoleverksamheten är låg eller en 

svag förståelse för hur en speciallärare i kan passa in i verksamheten. Jag vill i denna studie undersöka 

behovet av och hur en speciallärare i matematik passar in i folkhögskolan. 

 



 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur förväntningarna på en speciallärare i 

matematik ser ut för en rektor, en lärare i matematik och en stödperson/ resurs på två olika 

folkhögskolor. 

Studiens frågeställningar är: 

 Vilken funktion fyller en speciallärare i matematik i folkhögskolan? 

 Hur ser behovet ut av specialundervisning? 

 Hur uppfattar lärarna/rektor att en speciallärare ska möta dessa behov 

 Finns det asymmetrier mellan personalens specialpedagogiska kunskap och speciallärarens 

yrkesroll? (Se teoretiskt ramverk för beskrivning av asymmetri.) 

Tidigare forskning 

Redogörelsen för den tidigare forskningen har koncentrerats kring folkhögskolan som 

utbildningsform, gymnasiets utbildningsform och speciallärararens yrkesroll 

Folkhögskolans historia och struktur 

Idag finns det 156 folkhögskolor i Sverige (folkhögskolan.nu). Folkhögskolornas 

huvudmannaskap kan delas in i två grupper: regionfolkhögskolor och rörelsefolkhögskolor. 

Rörelsefolkhögskolorna som utgör den största delen av huvudmännen är kopplade till olika 

folkrörelser, stiftelser, föreningar och ideella organisationer. Folkhögskolan är en egen skolform som 

har speciella villkor för antagning, eget system för omdömen och behörighetsgivning och kursplaner 

som har fastställts lokalt vid respektive folkhögskola. Elever på folkhögskolan kallas deltagare vilket 

visar folkhögskolans grundinställning till utbildning. Minst 15% av verksamheten måste vara i form av 

allmän kurs för deltagare som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. (Folkbildningsrådet.nu). 

Sedan 1958 ges ett studieomdöme till de deltagare som så önskar. Studieomdömet är ett redskap 

som mäter deltagarnas förmåga att tillgodogöra sig studier och har en skala från 1 till 4 

(Folkbildningsrådet.nu). 

Folkhögskolorna är finansierade både internt och genom bidrag från regering och landsting. 

Syftet med stadsbidraget är enligt Folkbildningsrådet ”att stödja verksamhet som stärker och utvecklar 

demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och därmed delta i 

samhällsutvecklingen” (Folkbildningsrådet.nu). Detta ska leda till utjämning av utbildningsklyftor och 

att bildnings och utbildningsnivån i samhället höjs. 

Historisk utblick och särart av folkhögskolan 

Prästen Nikolaj Frederik Severin Grundtvig grundade den första folkhögskolan 1844 i Rödding, 

Danmark (Runesdotter, 2010). Folkhögskolan skulle enligt Grundtvig vara fri från betyg och inte 

styras av läroplaner och vara frivillig. Lärarna skulle utforma verksamheten med deltagarna.  

I Sverige utformades de första folkhögskolorna 1868 till böndernas söner och eftersom de efter 

utbildningen återvände till sina gårdar fanns det inget behov av betyg eller examen (Ibid). 

Folkhögskolorna skulle finansieras av elevavgifter men redan 1872 beviljades en motion om 

stadsbidrag. 1886 grundades den första landstingsägda folkhögskolan i södra Kalmars län. Från 1872 



 

 

tillkom under somrarna även kurser som inriktade sig på kvinnliga göromål för böndernas döttrar. 

Arbetarklassen fick möjlighet att läsa på folkhögskolorna först när platserna inte längre kunde fyllas av 

bondsöner och bonddöttrar vilket medförde en omprövning av folkhögskolornas identitet. Under 

1930-talet startades många folkhögskolor av folkrörelser så som arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och 

nykterhetsrörelsen som var mer inriktade på arbetarklassen. Folkhögskolan har sedan dess fortsatt att 

utvecklas och varierat sina kurser för att möta olika gruppers intressen och behov. 

Flera skolreformer har påverkat folkhögskolans möjligheter till rekrytering av deltagare. 1962 års 

skolreform då den nioåriga grundskolan genomfördes, införandet av kommunal vuxenutbildning 1968 

och 1971 års införande av gymnasiet har bidragit till ändrade villkor för folkhögskolans rekrytering av 

deltagare. Under 1980-talet har möjligheten för uppdragsutbildning införts samtidigt som bidraget 

från staten till folkhögskolorna minskat (Runesdotter, 2010). Sedan 80-talet har två stora förändringar 

enligt Runesdotter skett inom folkhögskolans organisation vilken har fått dels en ny styrningsmodell 

och andra deltagargrupper. De folkhögskolor som dragit nytta av möjligheter att utnyttja 

verksamheten för konferenser, vandrarhem och personalutbildning och därmed klarat sina intäkter är 

de som överlevt de minskade statliga bidragen. Glesbygdsfolkhögskolorna är de som förlorat mest och 

har haft svårast att överleva i den nya konkurrensen. Rekryteringen till folkhögskolan är elever som 

väljer den utbildningen istället för gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning för att sedan fortsätta 

en universitet-, högskole- eller kvalificerad yrkesutbildning. Statistik visar att omkring 40% av 

deltagarna som läser till gymnasiekompetens fortsätter till högskolan. 

Folkhögskolan idag 

I 1990 års proposition om folkbildningens resurser framkom att undervisningen på folkhögskolan 

ska vara skild ifrån det arbetssätt och verksamhet som motsvarar den offentliga skolan (1990/91:82). 

Detta krav upphörde i en senare proposition 1997 vilket gav folkhögskolorna ett eget ansvar att 

utbildningarna gick i folkbildningens tecken (1997/98:115). Enligt folkbildningsrådet som är det organ 

som ger det statliga folkbildningsanslaget till folkhögskolan ska folkbildningen: 

 bidra till att stärka och utveckla demokratin 

 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 
i samhället 

 bidra till att bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Sam Paldanius är en av dem som studerat folkhögskolans särart och beskriver den utifrån ett eget 

sätt att bemöta deltagarna, sina speciella undervisningsmetoder och sin speciella pedagogik 

(Paldanius, 2007). Dock har varje folkhögskola sin egen särprägel och karaktären skiftar med tiden 

vilket gör det problematiskt att definiera skillnaderna mot den offentliga skolan i allmänna termer 

(Gustavsson, 2010). Enligt Gustavsson är det statliga förordningar och anslag som definierar vad som 

är en folkhögskola. Flexibiliteten att möta nya behov utan att förlora sin grundtanke är det som enligt 

Folkbildningsrådet gjort att folkhögskolornas särart har överlevt. Tre typer av folkhögskoleanda lyfts 

fram av Paldanius: alternativ anda, framgångsanda och möjlighetsanda. Det som representerar den 

alternativa andan är förmågan att förvalta en alternativ utbildning i samhället, framgångsandan att 

underbygga deltagarnas förmåga till framgång och möjlighetsandan att ge deltagarna flexibilitet och 



 

 

frihet att individualisera utbildningen som ges i folkhögskolans regi (Paldanius, 2007). Deltagarna på 

folkhögskolan är en mycket heterogen grupp som representerar många olika bakgrunder (Ljung, 

2009). 

På dagens folkhögskola råder tydliga rutiner, som ett exempel kan schemat från en folkhögskola 

beskrivas så här: lektionspassen är samma tid varje dag, de är 90 minuter långa, det är tre pass om 

dagen från kl. 8.30 till 14.30. Det är en halvtimmes paus mellan första och andra passet och en timmes 

lunch mellan andra och tredje. Ett fjärde pass finns men det är bara en timme. 

Flexibiliteten i undervisningen, rutinen och individanpassningen gör att folkhögskolan som 

verksamhet underlättar för elever med särskilda behov. Istället för att ha ett specialpedagogiskt 

arbetssätt integrerat i verksamheten har grundskolan och gymnasieskolan utformat en specifik form 

av yrkesroller för att underlätta för elever med särskilda behov, speciallärare och specialpedagoger. 

Nedan undersöks hur dessa roller har etablerats och förändrats historiskt och hur de ser ut idag.  

Specialundervisningens utveckling och yrkesroller. 

Ökningen av behovet av specialpedagogik är självklart intimt kopplad till ett ökat elevunderlag i 

skolan. Men när började man med specialundervisning i skolan och hur har dess karaktär ändrats? För 

att svara på det kommer här en redovisning om specialundervisningens historia och hur 

styrdokumenten ändrat yrkesrollen. 

Undervisningens utformning och specialundervisningens plats 

Gustav Abraham Silverstolpe var den första i Sverige som bedrev specialundervisning då han år 

1804 inrättade en privatskola för dövstumma elever efter att ha sett liknande undervisning i Tyskland, 

denna skola varade dock endast under 2 år (Edqvist, 1986). Senare år 1808 visade den svenska staten 

ett intresse för specialundervisningen och beslöt att ge statsanslag till två skolor för döva och blinda. 

Den ena skolan grundades av Pär Aron Borg och flyttades senare till Manilla på Djurgården i 

Stockholm (Ibid). Skolan finns fortfarande kvar som specialskola för döva och hörselskadade barn 

men har sedan 2013 flyttats till Kungsholmen (https://www.spsm.se/Manillaskolan/). Skolan drevs 

främst som en privatskola och var därmed avgiftsbelagd för att ge försörjning till skolans ledning och 

personal. Frivilliga gåvor och statsanslag gjorde så att även elever från fattiga familjer kunde få 

undervisning och inackordering (Olsson, 1982). Primärt var dessa äldsta former av 

specialundervisning enligt Edqvist framtagna för att omhänderta och vårda blinda, döva och 

vansinniga (Edqvist, 1986). 

Folkskolestadgan 1842 innebar att det skulle finnas i varje socken och stadsförsamling minst en 

skola som skulle ha en godkänd lärare vilket ökade antalet skolor och möjligheten för fler att gå i 

skolan. Det resulterade i ett större behov av specialundervisning och mellan 1856-1877 inrättades 

femton anstalter för dövstumma och utvecklingsstörda s.k. idiotskolor (Edqvist, 1989). Det fanns 

under denna tid ett samhällsintresse att ”förvandla odugliga och blott tärande medlemmar till 

verksamma och närande.” (Blomberg, 1934, s. 56). Dessa specialundervisningsansatser utvecklades 

främst av läkare och undervisningen skedde i vård- och förvaringsinstitutioner där de undervisade 

ungdomarna hade avskilts från det ”normala” enligt specifika kriterier (Edqvist, 1989). 

https://www.spsm.se/Manillaskolan/


 

 

1878 blev folkskolan 6-årig och den första läroplanen kom (Npl1878, Englund, 2008). Den 

officiella första specialundervisningen i Sverige startades i Norrköping 1879 och var en speciell klass 

för svagt begåvade elever som senare kallades hjälpklass (Blomberg, 1934). Då diskuterades 

specialundervisning främst utifrån s.k. Hilfe-klasser ifrån Tyskland där det fanns två typer av 

undervisning: Mannheim- och Jenasystemet. Enligt Mannheimsystemet delas eleverna upp i grupper 

efter sin förmåga medan i Jenasystemet arbetar man med odifferentierade grupper. Hjälpklasser i 

Stockholm och Göteborg inrättades enligt Mannheim systemet medan i Örebro enligt Jenasystemet 

(Edqvist, 1986). Vid införandet av skolplikten i 1882 års folkskolestadga blev skolan en plats för alla 

barn (Högman, 2018). I 1921 års kungörelse, SFS 1921:372, krävdes att där hjälpklass fanns inrättad 

skall en anpassad läroplan användas. Det dröjde först till 1943 då man fick en rikstäckande 

normalundervisningsplan för folkskolans hjälpklasser och anvisningar hur undervisning skulle 

bedrivas s.k. ”särskild hjälpundervisning”. Sammanfattningsvis förekom specialundervisning i första 

hand som hjälpundervisning inom folkskolan fram till slutet av 1940-talet. I storstäderna förekom 

även andra undervisningsformer för vanartiga elever, friluftsklasser för tbc-sjuka, hörselklasser och 

läsklasser (Edqvist. 1986). 

Under 1940-talet gick knappt 10% av eleverna vidare till gymnasiet. Grupperna som gick vidare 

till högre studier var därför väldigt homogen och högpresterande med lite behov av särskilt stöd (Asp-

Onsjö, 2017). Då den obligatoriska nioåriga enhetsskolan kom 1948 var hjälpklasser mer en företeelse 

där enstaka elever fick hjälp för sina svårigheter utan att placeras i en fast undervisningsgrupp. Men 

detta ändrades till mer permanenta klasser under senare 50-talet (Edqvist, 1989). Skolsystemet var 

segregerat baserat på en socioekonomisk grund. 1962 beslutade riksdagen om en 9-årig obligatorisk 

skola, grundskolan, och då kom den första läroplanen för grundskolan (Lgr62). I läroplanen betonas 

barns olikheter och individuella särdrag och att hänsyn ska tas till detta för att nå önskvärda resultat. 

Här poängteras också behovet av stöd till vissa elever, en påtaglig betoning på individualisering av 

undervisning något som fortfarande är under utveckling i dagens skola (Lgr62, Asp-Onsjö, 2007). 

Elever skulle ha rätt att förverkliga sina ambitioner att skaffa sig en god utbildning och idén om ”en 

skola för alla” var väckt (Asp-Onsjö, 2017). Nu fick klasserna ett bredare spektrum av elever med olika 

förutsättningar vilket skapade ett behov av specialpedagogik och ett tryck på dess utveckling men 

kanske mer en teknisk utveckling än en pedagogisk. Efter lgr-62 försökte man decentralisera 

specialundervisningen genom ambulerande speciallärare (Edqvist, 1986). 

Sammanfattningsvis kan man säga att 1960-talets reformpolitik och vänstervåg arbetade för att 

utjämna samhällets klassklyftor men sättet man arbetade i skolan var mer ur ett kompensatoriskt 

perspektiv där eleverna fick utifrån en diagnos ofta stöd utanför klassrummet i s.k. hjälpklasser. 

Vanliga åtgärder för elever med lättare problem var att repetera delar av eller gå om hela skolår. 

Undervisningen var individorienterad men inte inkluderande och specialundervisningen var 

kompensatorisk. (Asp-Onsjö, 2017). De pedagogiska lösningarna var utarbetade efter psykologiska och 

medicinska diagnoser framtagna efter utförliga tester av eleven. Specialpedagogen var utbildad för att 

utforma stöd för en speciell grupp. Enligt statistik lyckades inte Lgr62 med sitt syfte att befrämja ”en 

skola för alla”. Det var fortfarande en stark koppling mellan högre studier och socioekonomisk 

bakgrund hos eleverna. I vissa fall kom även stark kritik att särbehandlingen av elever med särskilt 



 

 

stöd hade förstärkt denna relation (Asp-Onsjö, 2017). Skolmiljön kom att bli mer i fokus och man 

granskade skolan mer ur ett strukturorienterat perspektiv i förhållande till stöd av elever. Detta 

kritiskt granskande av skolans struktur och pedagogiska miljö resulterade i en ny läroplan (Lgr80) i 

vilken mer fokus sattes på den sociala miljön som helt avgörande för att eleven ska lyckas med sina 

studier. Då en elev inte klarade sina studier skulle man i första hand utreda skolmiljön. Det mer 

kritiska perspektivet gjorde att specialpedagogikens huvudsyfte ändrades från att vara hjälplärare till 

ett syfte att arbeta med de strukturella förutsättningarna för lärande och agera handledare eller 

konsult av lärare och övrig skolpersonal för att möta elevers behov i klassrumssituationen. Rollen 

ändrades från speciallärare mot specialpedagog (Ahlberg, 2017) och 1989 lades 

speciallärarutbildningen ner för att öppna för en socialpedagogisk påbyggnadskurs 1990. 

Sammantaget finns två aspekter som slutligen förändrade skolan mot ett relationellt perspektiv; 

att elever som diagnostiserades och sorterades i specialklasser inte lyckades med sina studier i den 

utsträckning som förväntades och att upplägget av mindre klasser med specialundervisning blev för 

kostsamma. Att misslyckas i skolan var inte längre en enskild angelägenhet baserad på elevens diagnos 

och löst genom exkludering i klassrummet utan skolan skulle anpassas så att eleven fick lika rätt att 

delta i klassrummet på lika villkor och den minskade kostnaden för specialundervisning skulle betala 

för inkluderingen av elever med särskilt stöd i klassrummen. Skolan ändrade samtidigt riktning mot 

att vara mer kostnadseffektiv. 

Vid världskonferensen 1994 i Salamanca, Spanien, tog man fram Salamancadeklarationen 

(Salamancadeklarationen, 2006). Huvudsyftet var att deklarera en överenskommelse om att elever i 

behov av särskilt stöd skulle få utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö. 

Ett intåg av elever i klassrummet med olika behov av stöd har satt skolan i en situation där 

mycket vilar på den enskilde lärarens förmåga och ett nytt perspektiv har uppstått, dilemma 

perspektivet. Detta perspektiv ska fokusera på flera tänkbara lösningar i en komplicerad 

klassrumssituation där alternativ ska vägas mot varandra och fokus ska ligga på en fruktbar diskussion 

med det s.k. dilemmat i fokus. För att diskussionen ska bli fruktbar krävs medarbetare med olika 

perspektiv både yrkesmässigt och kunskapsmässigt (Nilholm 2005, Ahlberg 2013). 

Inkluderingstanken i skolan är stark men ändå i realiteten förespråkas särskiljande åtgärder (Hjörne 

och Säljsjö, 2014) Problematiken i ett dilemma perspektiv är dessa två motsatta lösningar som är 

baserade på inkluderande ambitioner mot särskiljande. Ska eleven få stöd som en del av gruppen i 

klassrummet eller ska individanpassade lösningar utarbetas för eleven utanför klassrummet? 

Speciallärarens förändring av yrkesroll 

Lärarutbildningen tog fart i och med skolreformen 1842 men den första ansatsen till en 

speciallärarutbildning i Sverige kom först omkring 1850 som resulterade i en dövlärarutbildning 1879 

och under samma år en lärarutbildning för ”de bildbara sinnesslöa barnens undervisning” (Edqvist, 

1986). Utbildningen för hjälpklasslärarna var under lång tid endast korta fortbildningskurser men i 

samband med 1932 års utredning av lärarutbildningen ingick i uppdraget att också ge förslag om 

utbildning av hjälpklasslärare. År 1936 kom förslag till två utbildningar för hjälpklasslärare, en kort 

enterminskurs för nyutbildade lärare och en fem veckors utbildning för lärare med flerårig erfarenhet 

av hjälpklass. Från mitten av 1940-talet fanns tre olika speciallärarutbildningar: en 



 

 

dövlärarutbildning, en sinnesslölärarutbildning och en hjälpklassutbildning (Ibid). Från 1962 blev 

speciallärarutbildningen ett ettårigt program och förlagd till lärarhögskolan. Mycket av utbildningen 

var kopplad till ett kliniktänk där man skulle träna den avvikande eleven till större anpassning (Ibid). 

1974 tillsattes en arbetsgrupp på två år för att revidera utbildningsplanerna för 

speciallärarutbildningen, RUS. Gruppen tog fram följande punkter för speciallärarens arbetsuppgifter: 

 Arbeta i vanliga klasser 

 Arbeta med olika åldrar 

 Syssla med planering av pedagogiskt arbete 

 Delta i lagarbete 

 Inrikta sig på att arbeta med överordnade mål i undervisning och personlighetsutveckling 

 Arbeta profylaktiskt 

 Engagera sig i samhällsproblem som har inflytande på skolans värld 

 Få arbeta med att påverka elevernas miljö utanför skolan 

 Arbeta med planering utanför själva skoltiden 

 Ha en informationsspridande roll 

Vilket enligt Edqvist visar på en helhetssyn som är kopplade till teorier av interaktionistisk, kognitiv 

och psykodynamisk karaktär. Speciallärarens arbete är förebyggande och förlagd i den vanliga klassen 

(Edqvist, 1986). Hos dagens speciallärare kan beskrivningen av arbetsuppgifterna se ut på följande 

sätt: undervisar i mindre grupper, samverkar med vårdnadshavare, samverkar med elevhälsa, 

deltar i utredningar, skriver åtgärdsprogram och gör dokumentation (Göransson et al, 2015). 

Speciallärarens yrkesroll i grundskolan och gymnasieskolan 

Idag finns det två grenar av utbildningar vid universitetet inom det specialpedagogiska fältet; 

specialpedagog och speciallärare. Enkelt uttryckt är förhållningssättet i skolan det som skiljer de två 

yrkeskategorierna åt: att en specialpedagog arbetar för elever men en speciallärare arbetar med elever. 

(von Ahlefeld Nisser, 2014; Högskoleverket 2012:11). Detta låter enkelt men innebär faktiskt en hel del 

variation om man tittar på vilket arbete dessa yrkeskategorier utför (Möllås et al., 2017). 

I en studie från 2014 har von Ahlefeld Nisser intervjuat 24 rektorer, 23 specialpedagoger och 12 

speciallärare i syfte att få fram deras olika yrkesroller i skolan. (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Sammanfattningsvis kommer följande ”synliggjorda spår” i hennes samtal om de olika yrkesrollerna: 

Specialpedagogroller Speciallärarroller 

Centralt övergripande Skolanknuten 

Organisations- och lärmiljöutvecklare med fokus 

att det gagnar barn/elever i behov av särskilt 

stöd 

Ämnesutvecklare med fokus att det gagnar 

elever i behov av särskilt stöd. 

Övergripande roll som samtalspartner Samtalspartner till arbetslag och ämnesarbetslag 

Samtalsledarroll Samtalsledarroll 

Observatörsroll Observatörsroll 

Utifrånroll Inifrånroll 

Icke-undervisare Undervisare 

Tabell1 är tagen från von Ahlefeld Nisser, 2014 



 

 

Här framgår två roller där specialpedagogen kan ses som en mer övergripande central roll i det 

specialpedagogiska arbetet medan speciallärararen har en närmare koppling till skolan och elever med 

särskilt behov. Mer konkret kan man uppfatta det som att specialpedagogen utvecklar lärmiljön i 

samråd med pedagogerna medan specialläraren utvecklar lärmiljön i samråd med eleven (von Ahlefeld 

Nisser, 2014). Det är två yrkesroller som båda måste närvara och samverka om det särskilda stödet till 

elever ska fungerar optimalt. 

I linje med de olika rollerna framkommer även i von Ahlefeld Nissers samtal ett mer distanserat-, 

vertikalt perspektiv för en specialpedagog med tyngdpunkten i ett likvärdighetsuppdrag medan för 

specialläraren ett lärandeuppdrag med ett mera närhets och horisontalt perspektiv. 

Båda grupperna har ett uppdrag som handledare i kvalificerade samtal eller kunskapande samtal 

men då ur de olika perspektiven (von Ahlefeld Nisser, 2014). Vidare i samband med det inkluderande 

perspektivet som skolan har att följa (2012, SFS 2010:800, Skolverket, 2016, Svenska Unescorådet, 

2006) är blicken riktad på lärandeprocessen i sin helhet hos specialpedagogens uppdrag medan 

blicken för specialläraren i uppdraget är i lärandeprocessen i ämnet (von Ahlefeld Nisser, 2014). I 

denna studie framgår att uppfattningen av yrkesrollen och uppdraget bland de intervjuade rektorer, 

specialpedagoger och speciallärare stämmer väl överens med förhållningssättet att specialpedagoger 

arbetar för elever men speciallärare arbetar med elever 

I ett syfte att kartlägga bl. a specialpedagogers och speciallärares yrkesroll gjordes en enkätstudie 

som besvarades av 75 % av populationen som tagit en svensk specialpedagog- eller speciallärarexamen 

enligt 2001/2007/2008 års examensordningar (Göransson et al., 2015). Här framkom att 

yrkesrollerna inte var klart definierade och att det enligt författarna kan ha berott på en avsaknad av 

en formell auktoritet då det t. ex inte finns ett uttalat behov av yrkesrollerna i skollagen. Det kan göra 

att yrkesrollen blir mer lokalt förhandlad och mer kontextuell. 

Tre kontextuella roller kunde urskiljas bland tillfrågade speciallärare och specialpedagoger; de 

som var centralt anställda inom kommunen eller i förskolan hade en rådgivande och samverkande 

roll, de som var anställda inom grundskolan och gymnasiet beskrevs som undervisande mångsysslare 

och de som var anställda inom särskolan hade en mer undervisande roll. Man fann också att 

kunskapsområdena som de olika yrkesrollerna enligt examensförordningen behärskade motsvarade 

endast delvis arbetsområdet av professionerna och den roll som minst togs i anspråk var 

utvecklingsarbetet i lärmiljön (Göransson et al., 2015). En roll som man tycker borde vara avgörande i 

arbetet med en mer inkluderande skola. 

I en fallstudie 2017 av sex specialpedagoger/speciallärare undersökte Möllås et al. deras arbete i 

den dagliga skolverksamheten (Möllås et al., 2017). Man frågade sig hur yrkesrollen formats av de 

kontextuella villkoren, vilka strategier som använts för att yrkesrollen stärkts och vilka arbetsuppgifter 

som ingått i vardagspraktiken hos de enskilda specialpedagogerna/ speciallärarna. Sju olika 

arbetsuppgifter framkommer i studien 1) undervisning 2) arbete med sociala relationer och 

konflikthantering, 3) kartläggning-/utredningsarbete och dokumentation, 4) information, uppföljning 

och utvärdering, 5) anpassning av undervisningsmaterial och prov, 6) skolutvecklingsarbete och 7) 

praktiska göromål. Tiden för de olika arbetsuppgifterna skiljer sig stort mellan de olika 



 

 

specialpedagogerna/ speciallärarna och det framgår att de har till stor del själva varit aktiva att styra 

tiden och tyngdpunkten på de olika arbetsuppgifterna. De fyra första arbetsuppgifterna är de som är 

mest dominanta hos de olika specialpedagogerna/ speciallärarna men inom gruppen skiljer det sig 

stort, t.ex lägger en person 64,8 % av tiden på undervisning medan en annan bara lägger 0,8 %. 

Resultaten visar också att bara fyra av specialpedagogerna/ speciallärarna har skolutveckling som 

arbetsuppgift (Möllås et al., 2017). 

Följande sex epitet på yrkesroller utkristalliseras i undersökningen vilka gestaltats utifrån 

karaktären av deras arbetsuppgifter; en skolkurator, en systematisk detektiv, en handledande 

matematiklärare, en tillsynslärare, en verkställande speciallärare och en skolutvecklare (Möllås et 

al., 2017). 

Fyra strategier framkommer som specialpedagogerna/ speciallärarna använder för att styrka och 

forma sin yrkesroll: personlig och professionell kompetens, relationsskapande och närvaro, 

självständigt och initiativtagande ledarskap samt rollen som sambandscentral och stödjande länk. När 

dessa strategiska kompetenser belyses hos de studerade specialpedagogerna/ speciallärarna framhålls 

en ödmjukhet inför handledningssituationer, en förmåga att se olika elever, en vana att agera medlare, 

att vara öppen för spontana kontakter, att se sig själv utifrån och en stor vikt av att ha sociala 

relationer vilket vittnar om en bra förmåga av empati (Möllås et al., 2017). 

Sammanfattningsvis kan man säga att utifrån de beskrivna studierna är yrkesrollen bland 

specialpedagoger och speciallärare i grundskolan och gymnasieskolan uttalat i väl överensstämmelse 

med hur den beskrivs i examensmål. Dock spretar den faktiska yrkesrollen mellan olika uppdrag och 

empati lyfts fram som en viktig aspekt för att styrka yrkesrollen. 

 

Teoretiskt ramverk 

I folkhögskolan har antalet elever med behov av specialpedagogik ökat vilket leder till ett större 

behov av specialpedagogisk kompetens och ett rikare samarbete mellan olika professioner inom 

skolan. 

Professionsöverskridande perspektivet 

Enligt Brante är en profession ett yrke som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning 

(Brante, 2009). Profession i denna studie används som beskrivning av att varje yrke har sin unika 

kunskap vilken är baserad på yrke, utbildning och förvärvad kunskap genom erfarenhet kopplat till en 

specifik miljö som t.ex. folkhögskolan. 

Att söka svar på frågor som: Hur kommer det sig att arbetsgrupper fastnar? Hur kommer en 

grupp fram till innovativa lösningar? Hur kan en ny arbetsgrupp överbrygga gränser mellan 

profession? har lett till utvecklingen av begreppet ”common knowledge” (Engeström, 2008). 

Begreppet utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande där omgivningen är avgörande för 

individens utveckling och prestation. I utveckling avses där tankeförmåga, språk, mental och personlig 

utveckling, s.k. kognitiv utveckling (Edwards, 2017). Anne Edwards i samarbete med andra har 



 

 

utvecklat begreppsmässiga koncept för att klargöra ett fungerande partnerskap i tre stadier som hon 

kallar ”relational expertise”, ”common knowledge” och ”relational agency”. ”Relational expertise” eller 

fritt översatt till relationell kunskap är ett första stadium där parterna erövrar en kapacitet att kunna 

arbeta med komplexa problem i samarbete med andra. ”Common knowledge” eller fritt översatt till 

gemensam kunskap är det andra stadiet då båda parter uppnått en relationell kompetens som bygger 

på förtroendefulla engagemang som uppnåtts genom den egna kunskapen och utvecklats genom en 

kapacitet att se och påverkas av den andras kunskap. ”Relational agency” eller fritt översatt till 

relationell förmåga är ett tredje stadie där samarbetet leder till utformandet av ny kunskap inom 

området (Hopwood, Day and Edwards, 2016). Det är svårt att översätta ”agency” då det beskrivs i 

samhällsvetenskap som ”kapaciteten av en individ att göra egna självständiga val”. Enligt Edwards 

innehåller det också en kapacitet att ge stöd och att fråga om stöd av andra (Edwards, 2007). 

Gemensam kunskap innehåller de ledtrådar som alla delaktiga ger för att lösa ett problem 

(Hopwood, Day och Edwards, 2016). Det kan beskrivas i ett professionsöverskridande perspektiv men 

också praktiskt hur lärare kan arbeta produktivt med föräldrar i problematiska situationer med elever 

(Rai, 2014). Gemensam kunskap kan också kallas en resurs vilken förmedlar hur människor reagerar 

och arbetar tillsammans vid komplexa problem (Edwards, 2016). 

Ursprunget kommer från Vygotskys och Leont’ev’s sociokulturella teorier. Vygotsky delar upp 

stimuli i två delar där det primära är problemet och det sekundära handlar om de kulturella resurser 

eller verktyg som används för att lösa problemet. Genom att ha en inblick i de olika synsätt som är 

kopplade till olika professioner kan det stärka ett samarbete. Det behöver inte betyda att olikheterna 

därmed måste utplånas utan genom mer arbete med dem fås ett bättre samarbete. Det bygger också på 

Leon’tev’s beskrivning med att skilja objektet från dess motiv för att lättare se ett problem utifrån olika 

ståndpunkter. Att ändra ett perspektiv behöver inte betyda att söka en konsensus utan att vara mer 

öppen för att förstå andras perspektiv och genom öppen dialog landa i en överenskommelse.(Översatt 

från Benhabib, 1992, s. 9). 

För att skapa ny gemensam kunskap över professionella gränser krävs enligt Carlile en interaktiv 

ram vilken innehåller processerna att överföra, översätta och omvandla kunskapen mellan 

professionerna (Carlile, 2004). Nedan visas en schematisk bild hur detta kan ske mellan två 

professioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 är utformar efter förlaga i Carlile, 2004.  
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Nowetny har studerat hur naturvetenskaplig expertkunskap bättre kan assimileras i samhället. 

Hon menar att experter inom naturvetenskap måste vara mer känsliga för på vilket sätt deras kunskap 

kan vara användbar utifrån andra perspektiv i samhället och att förmedlingen av kunskapen måste ske 

i relation till mottagarnas erfarenhet (Nowetny, 2003). Att mer lägga vikten på kunskapen ur ett hur 

perspektiv istället för som nu i ett vem och vad som är mer vanligt inom naturvetenskapen (Ibid). 

Experter måste därför enligt Nowetny utöka sin kunskap inte bara inom sitt område utan även kunna 

koppla kunskapen och integrera den till vad andra vill ha, eller behöver veta och göra. Hon menar att i 

en professionell relation mellan ovillkorligt godkännande och fientlig avvisande finns ett utrymme av 

förhandling som hon kallar ”agora”. Agora är en kontext där produktion av kunskap sker utifrån detta 

utrymme där problem utvecklas och löses (Ibid). 

Enligt Anne Edwards är ett sätt att stödja klasslärare i specialpedagogiskt behov är genom att 

skapa strategier som ökar professionellt samarbete (Edwards, 2005). 

I en studie av Petterson och Ström studerade de hur samarbetet förhölls sig mellan speciallärare 

och lärare i glesbygdsskolor. Glesbygdsskolor i Västerbottens inland har svårigheter att tillgodose 

elever med behov av specialpedagogik och har då tillgång till ambulerande specialpedagoger. De visar 

att om samarbetet sker genom ett specialpedagogiskt samråd mellan klasslärarna och 

specialpedagogerna ger detta ett bättre stöd för eleverna och styrker det professionella samarbetet 

(Petterson & Ström, 2019). 

Klasslärare och specialpedagoger ses som professioner med kunskap inom olika områden. Att då 

arbeta mer tillsammans med kartläggning och utbildning av elever med speciella behov och ha samråd 

om elevers behov skapar en relationell kunskap. Båda professioner används kollektivt och 

lärarkollegans expertis synliggörs vilket ger en ömsesidig kunskap om hur man möter 

specialpedagogiska utmaningar (Edwards 2011, 2012). Relationell kunskap är alltså en förmåga att 

samarbeta över professionella gränser vilket kräver en relationell kapacitet och en förmåga att se 

andras expertis. 

Sammanfattningsvis är relationell kunskap, gemensam kunskap och relationell förmåga ett sätt 

att fördjupa ett samarbete över professionella gränser. Först i ett syfte att bättre förstå en problematik 

och att utveckla en förståelse av en annan professions kapacitet. Men också att kunna reglera sitt eget 

bidrag i den professionella dialogen för att med det bidra till ny förståelse och nya svar som även kan 

utveckla både din och den andres professionalitet. (Hopwood, Day and Edwards, 2017). 

I forskningsfrågan finns det asymmetrier mellan personalens specialpedagogiska kunskap och 

speciallärarens yrkesroll? används begreppet asymmetri som en beskrivning av en bristande 

förståelse språkligt eller professionellt mellan partner i en arbetsrelation eller annan interaktion vilket 

kan leda till samarbetsproblem (för definition se Lejon, 1996). 

 



 

 

Metod 

Metodbeskrivning 

Då studien syftar till att undersöka olika personers förhållningssätt till en speciallärare i 

matematik används som metod den kvalitativa forskningsintervjun. En metod där man försöker se 

världen från intervjupersonens perspektiv och skapa mening ur deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Intervjusituationen är induktiv och resultatet formas av samtalet (Rienecke och 

Stray Jörgensen, 2017). Det sker en social interaktion mellan intervjuaren och personen som 

intervjuas vilket producerar ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2017). Intervjun delades in i tre faser. I 

den första fasen fick informanten beskriva sin bakgrund, vad hen arbetar med på folkhögskolan, hur 

länge hen varit där och hur hen hamnat på folkhögskolan. I denna fas får informanten chans att 

berätta lite om sig själv och ge intervjuaren en personlig ram och kontext. I den andra fasen, om hen 

arbetat i en annan verksamhet, beskrev hen vad hen uppfattar är skillnaden mellan den verksamheten 

och folkhögskolan. Då får intervjuaren en uppfattning om hur informanten förhåller sig till 

folkhögskolan och dess verksamhet. I den tredje fasen kretsade intervjun kring fyra grundfrågor som 

är basen för studien: 1) Vilken funktion fyller en speciallärare i matematik i folkhögskolan? 2) Vilken 

typ av generella behov fyller en speciallärare?, 3) Hur uppfattas det att en speciallärare ska möta 

dessa behov? och 4) Hur arbetar gruppen med uppkomna asymmetrier mellan yrkesroller?. 

Frågorna modifierades och fylldes på beroende på vilken kategori som intervjuades av informanter och 

vilket arbetsförhållande informanten haft till en speciallärare. Intervjuerna löpte semistrukturerat där 

informantens svar väckte nya frågor (Bryman, 2018). De kriterier som Bryman framhåller som 

framgångsrika vid en intervju användes som utgångspunkt i förhållningssättet i intervjun (Ibid, s.567). 

Vid analysen används kodning och synliggörande av olika teman i det transkriberade materialet (Ibid). 

Urval 

Då valet var att göra intervjuer av en mer djupare karaktär är antalet intervjuobjekt begränsat till 

6 personer. De kategorier som valdes i verksamheten är rektor, lärare i matematik och stödperson/ 

resurs. Rektor är den person som har det övergripande ansvaret för verksamheten och rekryteringen 

av personalen. Det är därför intressant att undersöka rektorns uppfattning om hur den uppfattar en 

speciallärarens funktion och samverkan. Matematik läraren kan ge en bild av samverkan mellan 

specialläraren inom ämnet. En stödperson/ resurs arbetar nära en elev och kan ge en bild av hur den 

tycker stödet ska fungera. Det är också intressant om bilden av en speciallärares arbete blir olika om 

personalgruppen redan har en verksam speciallärare mot en som inte haft någon. Därför valdes 

intervjuer av två uppsättningar informanter från två olika folkhögskolor där den ena inte har en 

speciallärare i matematik och den andra haft en i 12 år. 

Jag arbetar själv på den folkhögskola som inte har en speciallärare i matematik och jag har valt 3 

medarbetare som jag intervjuat. På den andra folkhögskolan är det specialläraren som valt de 3 

medarbetare som jag intervjuat där. Det är därför en icke slumpmässig eller icke-sannolikhetsbaserad 

urvalsmetod som valts (Bryman, 2018). Utgångspunkten för detta godtyckliga urval (Larsen, 2009) var 



 

 

att få fram intervjuobjekt från de olika kategorierna och att de i den ena skolan haft ett samarbete med 

specialläraren under matematiklektioner. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

God forskningssed enligt Vetenskapsrådet har tillämpats i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2017). Studiens forskningsfrågor är avgränsade till ett område. De deltagande intervjuobjekten har 

avpersonifierats och det insamlade materialet används endast i denna studie. De forskningsetiska 

principerna redogjordes i samband med intervjuerna och ett muntligt samtycke. 

Beskrivning av intervjuobjekten i studien 

Intervjuobjekten kommer ifrån två olika rörelsefolkhögskolor som har samma huvudman. 

Folkhögskola 1 har haft en specialpedagog i 12 år som arbetar en stor del av tiden som speciallärare i 

matematik. 

a) Rektor som arbetat 2,5 år på folkhögskolan. Är utbildad lärare i bl.a. matematik. Har tidigare 

erfarenhet av grundskolan. 

b) Lärare i matematik som har arbetat 22 år på folkhögskolan. Utbildad till bl.a. 4-9 lärare i 

matematik. 

c) Stödperson/ Resurs som arbetat 25 år på folkhögskolan. Utbildad assistent för att ge stöd och 

vara resurs under lektion. 

Folkhögskola 2 har ingen speciallärare i matematik. 

a) Rektor som har arbetat 9 år på folkhögskolan. Utbildad till musiklärare och har erfarenhet av 

arbete med elever från lågstadiet till universitetet.  

b) Lärare i matematik som har arbetat 6 år på folkhögskolan. Utbildad bl.a. till 4-9 lärare i 

matematik.  

c) Stödperson/ Resurs som har arbetat 7 år på folkhögskolan. Utbildad dövtolk och har arbetat 

med elever med NPF. 

Procedur 

Varje informant blev intervjuad mellan 30-50 min. I inledningen av intervjun ställdes frågor som 

fick informanten att beskriva hur och när hen har kommit in i folkhögskolans verksamhet och lite om 

informantens bakgrund och utbildning. Sedan fokuserades intervjun på de fyra frågeställningarna: 

Vilken funktion fyller en speciallärare i matematik i folkhögskolan? Hur ser behovet ut av 

specialundervisning? Hur uppfattar lärarna/rektor att en speciallärare ska möta dessa behov? och 

Finns det asymmetrier mellan personalens specialpedagogiska kunskap och specialläraren? De 

specifika frågorna i intervjun ställdes på olika sätt beroende på intervjuobjekt men hela tiden i 

huvudsyfte att klargöra dessa fyra frågeställningar. Det betyder att ibland blev den egna yrkesrollen 

hos de olika informanterna mer fokuserad i intervjun och i andra fall relationen till deltagare eller till 

annan personal. 

Analys av empiri 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades sedan. Ur intervjuerna 

framkom en bra beskrivning av vad som gör folkhögskolan unik vilket redogörs under 



 

 

forskningskontext i resultat. Fyra olika färger användes för att markera i det transkriberade 

intervjumaterialet svar som kunde kopplas till de olika frågeställningarna: Vilken funktion fyller en 

speciallärare i matematik i folkhögskolan? Hur ser behovet ut av specialundervisning? Hur 

uppfattar lärarna/rektor att en speciallärare ska möta dessa behov? och Finns det asymmetrier 

mellan personalens specialpedagogiska kunskap och speciallärarens yrkesroll? Sammanställningen 

av frågeställningar kopplat till svar från de olika intervjukategorierna utgjorde rådata.  

Resultat 

I studien görs en analys av yrkesrollen som speciallärare i matematik och dess funktion i 

folkhögskolan. Det framgår både från tidigare studier och i studien att flera av de aktörer som finns i 

folkhögskolan har redan ett arbetssätt som utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv. De har 

utformat detta arbetssätt efter en lång erfarenhet med elever med extra behov. Björk beskriver i 

hennes studie om folkhögskolans verktyg i betydelse för elevernas framgång som: flexibel och 

inkluderande pedagogik, relationen till lärarna, gemenskapen, internatboendet, mindre gruppstorlek, 

långsammare studietempo och ett större psykosocialt stöd (Björk, 2019). Delar av dessa verktyg 

beskriver också stödperson/ resurs 2 i denna studie som ”en trygg miljö, trygga vuxna, rutiner, 

samma personer som arbetar, små grupper, att få redovisa enskilt, att vi ser eleverna.” Båda vittnar 

om redskap som ger en bättre lärandemiljö för elever med svårigheter. Nedan presenteras en 

presentation av folkhögskolans specialpedagogiska kompetens och de olika frågeställningarna som 

kom fram i studien. 

Specialpedagogisk kompetens hos folkhögskolans personal 

Folkhögskolans grundtanke är att människan är i centrum och utbildningen utformas i samråd 

mellan deltagare och lärare (Runesdotter, 2010). Det gör att utbildningen blir mer individbaserad 

vilket underlättar för deltagare med inlärningssvårigheter. Personalen är enligt Rektor 1 i intervjun 

inkännande, stödjande och förstärkande i arbetet med deltagarna. Begrepp som har 

specialpedagogiska förtecken.  

Det finns en större lärartäthet runt deltagarna i folkhögskolan. Flera lärare arbetar parallellt i 

klassrummet och deltagarna kan välja vilken lärare som passar dem bäst. I klassrummet har de också 

tillgång till stödpersoner eller resurser som hjälper till med struktur och motivation. 

Friheten att kunna utforma sina egna kurser är något som Rektor 2 ser som en tillgång för att 

kunna ge deltagarna bättre stöd. Det ger lärarna större pedagogisk frihet då kursen kan anpassas efter 

elevers behov. 

Stor vikt läggs på kommunikation i folkhögskolan. Lärare i matematik 1 beskriver i studien 

vikten av att lära känna deltagarna som det sätt att hitta bra lösningar för eleven och att vara ”flexibel i 

tanken”. Hen vittnar också om ett försiktigt tillvägagångssätt där det får ta tid att hitta lösningar. 

Dialogen, flexibiliteten och tiden är alltså viktiga redskap. Just flexibilitet, kommunikation och tid tas 

upp av Lärare i matematik 2 i förhållande till nysvenska deltagare som kan ha lärt sig matematik på 

ett annat sätt och då hen anser att det måste få ta tid för att förstå varandra. 

Det framgår att processen i lärandet är mer viktig i folkhögskolan än det slutgiltiga målet. Vilket 

skildras i det studieomdöme deltagarna får efter slutförda studier. I dessa görs en helhetsbedömning 



 

 

av deltagarens studieförmåga. Fyra faktorer bedöms: 1) kunskaper och färdigheter och utvecklingen av 

dessa, 2) förmågan till analys, bearbetning och överblick och ambition, 3) uthållighet och förmågan att 

organisera studier och 4) social förmåga (Folkbildningsrådet.nu).  

Tiden är inte begränsad utan den deltagare som behöver får längre tid. Alla arbetar utifrån sin 

nivå i sin takt mot det kunskapskrav den enskilde deltagaren vill uppnå. I folkbildningsbegreppet som 

folkhögskolan bygger på är alltså både ämneskunskaper och personlig utveckling viktig. 

Det finns ett tålamod hos personalen att bygga upp ett förtroende hos deltagaren för att hjälpa 

dess utveckling. Då är det inte bara utveckling kunskapsmässigt utan även en personlig mognad man 

syftar på där respekten för andra är en viktig del. I den här miljön syns man som deltagare enligt 

Stödperson/ resurs 2 och uppgiften för hen är att lyfta dem. Lärare 1 summerar de koncept som är 

framgångsrika i folkhögskolan ”Individen är i centrum, det finns en kontinuitet hos personalen då de 

stannar kvar länge och personalen formar verksamheten tillsammans där dialogen runt deltagaren 

är viktig.”  

På alla nivåer är alltså individen i fokus från rektor till stödperson och främsta specialpedagogiska 

verktyget är kommunikationen. 

Vilken funktion fyller en speciallärare i matematik i folkhögskolan? 

Både Rektor 1 och Rektor 2 ser specialläraren i matematik som den som kan komma med verktyg 

och strategier för att underlätta den matematiska inlärningen för deltagaren. Men specialläraren 

måste kunna samverka med personalen för att få fram de bästa arbetssätten. Speciallärarens uppgift är 

därför inte bara att stötta deltagarna utan även matematiklärarna i sitt arbete. 

För Lärare i matematik 1 är det viktigt att specialläraren har en bra förmåga till kommunikation 

och kan genom samtal utröna deltagarens behov ”Är duktig på att ställa rätta frågor, de (deltagarna) 

är vuxna och vet mer om sin problematik, bena upp det för dem.” Hen är också van vid en 

speciallärare som arbetar som mattelärare. Lärare i matematik 2 ser också helst en speciallärare som 

en pedagogisk resurs och som även är aktiv i verksamheten. Att hitta specifika svårigheter genom 

kartläggning och introducera nya områden i matematik anger Stödperson/ resurs 2. Regelbundna 

möten med personalen och en aktiv dialog runt deltagarna där man kan bolla idéer är något 

Stödperson/ resurs 2 ser som en viktig uppgift. Att ha ett öppet sinne för olika förslag.  

Lärare i matematik 1 sammanfattar ”om jag skulle anställa någon skulle jag koncentrera mig på 

personen, personligheten. En person som det går lätt att få kontakt med. Den bör vara lågaffektiv, 

vara lugn inte för yvig. Måste ha struktur och ordning. Jag skulle också vilja veta vad drivkraften är 

att arbeta som speciallärare.” Hen menar också att som speciallärare arbeta en till en får inte vara ett 

självändamål ”en person som inte klarar att arbeta med en grupp skulle jag akta mig för.” 

Specialläraren i matematik förväntas att ha en lärarroll i verksamheten och i samråd med lärarna 

utforma undervisningen. Rollen innefattar också en god förmåga till kommunikation. 

Hur ser behovet ut av specialundervisning? 

Enligt rektorerna har omkring 70% av deltagarna på allmänna linjerna på båda folkhögskolorna 

behov av specialundervisning. Men båda rektorerna lyfter fram sin personal som mycket kompetent på 

detta område så även om behovet är stort behövs inte nödvändigtvis fler speciallärare. Rektor 1 menar 

att flera av lärarna på folkhögskolan har arbetat i 20-30 år och ”fått många verktyg på vägen” då de 



 

 

mött ett flertal deltagare. ”Praktisk erfarenhet är kanske bättre en den grundläggande kompetensen 

som en speciallärare har efter utbildning.”  

I den folkhögskola som har en speciallärare har hen det övergripande ansvaret för det 

specialpedagogiska arbetet men lärarna har tillsammans ansvaret för implementeringen. På den andra 

folkhögskolan har man löst det genom att utbilda personalen i NPF. Även Lärare i matematik 1 pekar 

på att lärarlaget genom sin kontinuitet utvecklas tillsammans för att klara specialpedagogisk 

problematik. Deltagarnas brist på motivation är något som Stödperson/ resurs 1 arbetar mycket med 

men kopplar inte det till ett ökat behov av specialundervisning.  

Sammanfattningsvis ser de intervjuade ett ökande behov men också att personalens pedagogiska 

förmåga kan fylla det ökade behovet. 

Hur uppfattar lärarna/rektor att en speciallärare ska möta dessa behov 

För Rektor 1 är en speciallärare den sammanhållande länken inom specialpedagogik. Den är både 

aktiv på lektioner, handleder lärare och kartlägger elever. Rektor 1 säger: kan ”vända och vrida på 

undervisningen så att den passar deltagaren”. Specialläraren ingår i hälsoteamet och har en 

övergripande kunskap om deltagarnas undervisningsbehov. Den arbetar både i helklass och 

individuellt med eleverna och har utredningsansvar. Rektor 2 ser både specialpedagogen och 

specialläraren som viktiga delar i vårdteamet. Professionen har en utredningskompetens där symptom 

eller diagnoser ska kunna relateras till behov på individnivå. Dessutom ingår att kunna vara en god 

samtalspartner i diskussioner om deltagare med personalen. Även som Lärare i matematik 1 säger: en 

”coach” som kan fortbilda annan pedagogisk personal och förstå diagnoser som deltagare kan ha 

”bena ut kunskapen och översätta”. En personlighet med en förmåga till samarbete och som kan föra 

samtal är viktig för Lärare i matematik 2 och båda stödpersonerna.  

Finns det asymmetrier mellan personalens specialpedagogiska kunskap 

och speciallärarens yrkesroll? 

Samtal och möten är det som enligt alla intervjuade kategorier motverkar asymmetrier mellan 

personal. Rektor 2 poängterar också vikten av att ha personal som arbetar mot samma mål. Igen anses 

kommunikation som viktigt. Samtidigt poängteras att det måste finnas olika perspektiv i gruppen men 

att man tillsammans måste hitta en konsensus. Prestige är det som enligt Rektor 2 skapar konflikter. 

Ansvarsfördelning där olika delar av personalen har olika ansvar för deltagarna gör diskussionen och 

arbetet lättare. Självreflektion och att se sin egen roll i sammanhanget är verktyg som minskar 

asymmetrier i arbetsgruppen. Elevens bästa är i fokus och den pedagogik som passar bäst använder 

man, det betyder även att den lärare som fungerar bäst med deltagaren under mattelektionerna eller 

den resurs som fungerar bäst selekteras prestigelöst. Lärare i matematik 2 säger ”Fokus är inte 

läraren utan elevens inlärning.” Lärare i matematik 2 berättar ”Ibland köper vi handledning utifrån 

för att arbeta med elevärenden och yrkesrollsfrågor, det hjälper ofta när någon utifrån tittar på 

problemet.” 

Regelbundenheten i att träffas och att alla är aktiva i verksamheten runt deltagarna är det som 

gör att personalen kan gemensamt arbeta mot samma mål. Det finns ett forum för ett fördjupat 

samarbete över professionella gränser (Hopwood, Day and Edwards, 2017). Det finns också när det 

behövs en förmåga att ta hjälp utifrån. 



 

 

Diskussion 

Folkhögskolan härstammar från en verksamhet som utbildade människor ur de lägre 

samhällsklasserna. Grundaren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig startade en frivillig skola fri från 

betyg där lärarna utformade verksamheten med deltagarna (Runesdotter, 2010). Dagens folkhögskola 

är fortfarande en egen skolform med egna antagningsvillkor, eget omdömessystem, kursplaner som 

fastställs lokalt och egen intagningskvot till universitetet. Verksamheten har fått utvecklas vid sidan 

om det offentliga skolsystemet och förändrats utifrån de deltagare som rekryterats till utbildningarna. 

Detta har skapat en alternativ utbildning som genom sin flexibilitet, frihet att individualisera och 

förmåga att lyfta sina deltagare lyckats ge utbildning till elever som tidigare misslyckats i skolan 

(Paldanius, 2007, Jonsson & Gähler, 1995, Nizler et al, 1996, Paldanius, 2014, Björk, 2019). Enligt 

Rektor 1 lägger folkhögskolan tonvikten i utbildningen på ”Processen är det man fokuserar på och den 

är viktigare än målet.” De intervjuade beskriver också det viktiga med att ”titta på hela människan.” 

Detta gör att folkhögskolans personal har ett förhållningssätt till sina deltagare som gör att behovet av 

speciallärare är begränsat trots deltagare med stora specialpedagogiska behov. 

Personalens sätt att arbeta i folkhögskolan 

I intervjuerna kommer det fram hur de tre olika kategorierna arbetar på olika organisatoriska 

nivåer runt deltagarna. Rektorerna har det övergripande ansvaret för verksamhetens ekonomi och 

utveckling men de är även mycket aktiva i kommunikationen mellan lärarna i de olika utbildningarna 

och verkar ha en bra insyn i verksamheten och dess deltagare. Lärarna i matematik har det 

pedagogiska ansvaret som i folkhögskolan betyder att hitta den nivå deltagaren är i matematik och 

utgå ifrån den till en nivå som deltagaren efter samspråk vill uppnå. Runt eleverna finns flera olika 

lärare och det gäller att hitta den läraren som fungerar bäst, samspelet i undervisningen är viktigare än 

den specifika läraren. Det gäller att förhållandet mellan lärarna är prestigelöst och deltagarens 

lärprocess är i fokus. Stödpersonerna/ resurserna har tre uppdrag: 1) en resonerande partner som 

ibland även uppfostrar, 2) hjälper att fokusera då orken inte finns (speciellt i matematik) och 3) att 

motivera, ”att hålla lågan uppe”. Hos stödpersonerna/ resurserna ligger tyngdpunkten på den 

individuella utvecklingen hos deltagaren och inte bara på den kunskapsmässiga. De har den närmaste 

kontakten med deltagarna. 

Det centrala i folkhögskolans undervisningsform är det Rektor 1 beskriver som mötet kring 

människan. I alla intervjuer lyfts samtalet fram och hur viktigt det är att ha en bra kontakt med 

deltagarna. En flexibel och inkluderande pedagogik och en relation till lärarna är också det som visade 

sig vara betydelsefullt för studieframgångar hos elever med NPF i folkhögskolan (Björk, 2019). 

Speciallärarens plats i folkhögskolan 

Lgr62 hade som syfte att göra ”en skola för alla” men utifrån det perspektiv som rådde i skolan, 

det kompensatoriska perspektivet (Asp-Onsjö, 2017), lyckades detta inte och istället blev 

speciallärarnas utbildning i fokus genom RUS (Edqvist, 1986). Då speciallärarutbildningen lades ner 

1990 försvann dessa förslag. Idag beskrivs yrkesrollen som speciallärare i den vanliga skolan som i 

tabell 1 (von Ahlefeld Nisser, 2014). Flera av de roller som specialläraren har i folkhögskolan i denna 

studie: undervisare, samtalsledarroll och ämnesutvecklare med fokus på elever med behov. I 



 

 

fallstudien som kartlade speciallärares/ specialpedagogers arbete i den dagliga skolverksamheten 

domineras arbetsuppgifterna av 1) undervisning, 2) arbete med sociala relationer och 

konflikthantering, 3) kartläggning-/ utredningsarbete och dokumentation och 4) information, 

uppföljning och utvärdering (Möllås et al., 2017). Vissa av dessa arbetsuppgifter framkommer i denna 

studie hos specialläraren i folkhögskolan. Speciallärarens yrkesroll är inte helt klart definierad i 

skolverksamheten utan skiljer sig mellan skolor och det är mycket upp till specialläraren att definiera 

sin yrkesroll (Möllås et al., 2017). I denna studie framgår också att utifrån speciallärarens personlighet 

blir rollen olika. 

Den största skillnaden mellan den ordinarie skolans verksamhet och folkhögskolan är det 

specialpedagogiska sätt som hela personalen arbetar efter. 

Många av de arbetssätt som finns på folkhögskolan återfinns i följande punkter från RUS 1974 

(Edqvist, 1986) på arbetsuppgifterna för en speciallärare:  

 Arbeta i vanliga klasser 

 Delta i lagarbete 

 Inrikta sig på att arbeta med överordnade mål i undervisning och personlighetsutveckling 

 Få arbeta med att påverka elevernas miljö utanför skolan 

 Arbeta med planering utanför själva skoltiden 

Det tolkar jag som att RUS föreslår att specialläraren ska ha en större förståelse för den enskilde 

elevens livssituation både i och utanför skolan och ingå i ett samarbete med andra professioner 

omkring eleven. Något som jag känner igen ifrån mina intervjuer med personal från folkhögskolan. 

Dessa punkter framgår inte i von Ahlefeld Nissers tabell över speciallärarens yrkesroller utan där finns 

mer punkter som kopplas till arbete inom skolan (von Ahlefeld Nisser, 2014). I dessa punkter ser jag 

att folkhögskolan arbetssätt skiljer sig från andra skolformer i avseende på specialundervisning. Sedan 

70-talet har synen på speciallärarens arbetsuppgifter ändrats. Folkhögskolan arbetar på ett sätt som 

gör att personalen tillsammans har en djupare helhetssyn av deltagaren och kan därmed hjälpa 

individen lättare, närmare förslagen i RUS. Alla i personalen har stor erfarenhet av elever med 

svårigheter och ser det som ett gemensamt ansvar att underlätta för eleven, det finns inte bara en 

person med speciallärarutbildning som ska komma med alla förslag utan man diskuterar fram 

lösningar tillsammans. Det sker alltså ett samarbete över professionella gränser för att komma fram 

till en bra lösning för en deltagare (Hopwood, Day and Edwards, 2017). 

Finns det då något som en speciallärare kan bistå med i en folkhögskola? Utvecklingsarbetet i 

lärmiljön var den roll som fick minst utrymme för specialpedagoger och speciallärare enligt 

enkätstudien (Göransson et al., 2015) och även bland intervjuade specialpedagoger och speciallärare 

(Möllås et al., 2017). Ett utvecklingsarbete kräver nya verktyg och nya tankar från ett nytt perspektiv. 

Detta var något som flera av de intervjuade informanterna i denna studie beskrev som något de 

saknade. Ett ansvar för omvärldsbevakning och utvecklingsarbete för lärmiljön är nog det som fattats i 

folkhögskolan och kanske i skolan i övrigt. Där finns en tydlig roll för en speciallärare i matematik i 

folkhögskolans verksamhet. 

I ett fortsatt arbete skulle det vara intressant att få fram speciallärarnas perspektiv i 

folkhögskolan. Att göra en kvalitativ intervju av de speciallärare som arbetar i folkhögskolan och se om 

deras yrkesroll skiljer sig utifrån den som finns i andra skolformer.  

 



 

 

Metoddiskussion 

I studien användes som metod den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2017). 

En semistrukturerad intervju med frågeställningarna som huvudpunkter gjorde att informanterna fick 

mycket fria händer att rikta in intervjun. Beroende på person och yrkesroll blev då inriktningen på 

samtalet olika och det blev svårt att få stringens i de olika temana mellan informanter. En 

intervjuguide hade underlättat strukturen på frågorna och fokuserat runt frågeställningarna bättre. 

Folkhögskolan som kontext tog för mycket plats i intervjuerna och borde ha begränsats bättre. 

Urvalet av informanter var begränsat och fler hade gett en mer varierad bild av förväntningarna 

på en speciallärare. Nu var bilden begränsad och lik mellan informanter från samma folkhögskola. 

Valet av intervjuobjekt var inte slumpmässigt utan gjordes av mig på den folkhögskola jag arbetar på. 

Svaren på frågeställningarna kan ha blivit annorlunda om intervjuobjekten inte haft en arbetsrelation 

till intervjuaren. Specialläraren valde intervjuobjekten i den andra folkhögskolan vilket gjorde att det 

blev intervjuer med personal som har ett bra samarbete vilket ger en ensidig bild. 

Klassrumsobservationer hade kunnat fastställa hur samarbetet mellan lärarna och specialläraren 

i klassrummet och varit ett bra komplement till svaren i intervjuerna.  
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