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Abstract 

In the autumn of 2008 the special education teacher degree programme
1
 was reintroduced, 

but now with a range of specializations and a wider field of work assignments than before. In 

today’s school context the role of the special education teachers
2
 in mathematics is being 

established and it will be interesting to see how this profession is shaped, as previous research 

has demonstrated difficulties in changing the professional functions of the special educators. 

Furthermore, the principal is ultimately responsible for managing and developing the 

educational work at a school unit and thereby also has the mandate to affect the professional 

role of the special education teacher. Based on this, the aim of the study was to describe the 

work assignments of the special education teachers in mathematics, using the perspectives of 

both special education teachers and principals. Another purpose was to interpret, describe and 

analyse how the objectives of the special education teacher degree programme agree with 

actual work practise. Using a survey, a comprehensive study of special education teachers in 

mathematics graduated from Umeå University was conducted. A number of principals, with 

experience of working with special education teachers in mathematics, were also interviewed. 

Just over 85% of the special education teachers in mathematics responded to the survey and 

all the principals agreed to participate in the study. Hermeneutics inspired both processing and 

analysis of the empirical material and the approach was inductive. The results show, both 

from the special education teachers’ and  the principals' perspectives, that today's special 

education teachers in mathematics, in general, appear in a new, wider field of work 

assignments that corresponds well with the objectives of the degree programme. However, a 

quarter of the special education teachers in the study describe a complex work assignment and 

a variety of organizational and school cultural barriers which can hinder their work. The 

results also show that there is confusion regarding the differences and similarities between 

special education teachers and special educational needs coordinators
3
, and that it can be a 

challenge to achieve a well-functioning professional role in practise.  
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Sammanfattning 

Höstterminen 2008 återinfördes speciallärarutbildningen, men nu med olika specialiseringar 

och ett vidare arbetsuppdrag. I dagens skolkontext ska yrkesrollen etableras för speciallärarna 

i matematik och frågan är hur denna yrkesroll gestaltar sig, då tidigare forskning påvisat 

svårigheter att förändra de specialpedagogiska yrkesfunktionerna. Vidare har rektor det 

yttersta ansvaret för att leda och utveckla det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och 

därigenom mandat att också påverka speciallärarens yrkesroll. Med utgångspunkt i detta var 

studiens syfte att, utifrån speciallärares och rektorers perspektiv, beskriva arbetsuppdraget 

som speciallärare i matematik. Syftet var också att tolka, beskriva och analysera hur målen för 

speciallärarutbildningen kommer till sin rätt i den praktiska verksamheten. Med hjälp av enkät 

genomfördes en totalundersökning bland pedagoger som utexaminerats till speciallärare i 

matematik vid Umeå universitet. Ett antal rektorer, med erfarenhet av arbete med 

speciallärare i matematik, intervjuades också. Lite drygt 85% av speciallärarna besvarade 

enkäten och samtliga tillfrågade rektorer tackade ja till att delta i studien. Hermeneutiken 

inspirerade därefter både bearbetning och analys av det empiriska materialet och ansatsen var 

induktiv. Resultatet visar, från både speciallärarnas och rektorernas perspektiv, att dagens 

speciallärare i matematik i allmänhet verkar i ett nytt, vidare arbetsuppdrag som går i linje 

med examensordningen för utbildningen. Dock beskriver exempelvis en fjärdedel av 

speciallärarna ett komplext arbetsuppdrag och olika organisatoriska och skolkulturella hinder 

som kan försvåra arbetet. Resultatet visar också att det råder en förvirring beträffande 

skillnader och likheter mellan speciallärare och specialpedagog och att det kan vara en 

utmaning att få till den specialpedagogiska yrkesrollen i praktiken.  

 

Nyckelord: speciallärare i matematik, arbetsuppdrag, examensmål, specialpedagog, 

specialpedagogik, rektor 
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Inledning 

Under mina närmare 15 år som gymnasielärare i matematik och kemi har jag mött olika 

pedagogiska utmaningar. Exempelvis kommer alltför många elever till gymnasiet med dåliga 

erfarenheter av matematikämnet och misslyckanden som följd. För att utvecklas som pedagog 

och kunna ge alla elever bättre förutsättningar för lärande valde jag att hösten 2012 påbörja 

speciallärarutbildningen med inriktning matematik. Nu står jag här, snart nyutexaminerad som 

speciallärare och ska hantera min yrkesroll. Min erfarenhet, från möten med andra 

nyutbildade specialpedagoger och speciallärare, säger mig att det verkar vara en utmaning att 

forma den specialpedagogiska yrkesrollen. Det senaste året har också följande frågor riktats 

mot mig ett flertal gånger då jag i olika sammanhang samtalat med pedagoger från olika 

utbildningsstadier och utbildningsorter: 

 

- Vad jobbar du med? 

- Jag läser till speciallärare. 

- Jaha… alltså… speciallärare eller specialpedagog? 

- Speciallärare mot matematikutveckling. 

- Jaha, så då ska du jobba MED eleverna? 

- Tja… det är väl tanken, men förhoppningsvis en hel del annat också… 

 

Ja, förvirringen är stor och frågan är vad nyutbildade speciallärare kommer att arbeta med 

egentligen? Vilka förväntningar finns på yrkesgruppen och hur väl kommer arbetsuppgifterna 

att svara mot examensmålen för den relativt nystartade utbildningen till speciallärare? Tittar 

man tillbaka historiskt så har det svenska skolsystemet under lång tid utsatts för många 

genomgripande förändringar. Olika antaganden om varför skolproblem uppstår har också 

påverkat de senaste 20 årens inrättande, avskaffande, återinförande och reviderande av 

yrkesexamina till speciallärare respektive specialpedagog. 

 

Ulla- Britt Bladini menar att starten till vad som idag kallas specialpedagogik kan återfinnas i 

1940 års skolutredning (Bladini, 1990).  År 1962 föreslog den svenska regeringen ett 

inrättande av ett statligt institut för speciallärarutbildning i Stockholm (Persson, 2007a). 

Under 70- talet expanderade sedan specialundervisningen kraftigt (Lindensjö & Lundgren, 

2000) och svenska skolmyndigheter oroade sig över att fler och fler elever misslyckades i 

skolan (Persson, 2007a). I Skolöverstyrelsens rapport (1984) kritiserades både 

specialundervisningen och speciallärarutbildningarna och 1986 föreslogs en nedläggning av 

speciallärarutbildningen (DsU 1986:13). Nu sågs istället ett behov av en ny specialpedagogisk 

kompetens och funktion där vidare arbetsuppgifter än att bara undervisa ansågs nödvändigt 

(ibid.). 1989 lades speciallärarutbildningen ned för att ersättas av specialpedagogprogrammet. 

Nu inriktades yrkesrollen mer mot handledning istället för undervisning samt att yrkesrollen 

också skulle handla om pedagogiskt utvecklingsarbete i kommunerna (Hammar Chiriac, 

2009; Malmgren Hansen, 2002). Därefter har specialpedagogprogrammet förändrats mellan 

åren 1990 till 2008 exempelvis 2001 i samband med förändringen av lärarutbildningen 

(Hammar Chiriac, 2009). Specialpedagogprogrammet placerades också på avancerad nivå till 

följd av att Bolognasystemet infördes (ibid.). 

 

I en utvärdering av specialpedagogutbildningarna ansåg dock Högskoleverket (2006) 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). Utbildningen 
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skulle ge fördjupade kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling samt matematikutveckling 

och utbildningsminister Lars Leijonborg utryckte att återinförandet var en tillfredställelse för 

att elever i behov av särskilt stöd skulle få den hjälp de har rätt till (ibid.). Leijonborg 

påpekade att nedläggningen av speciallärarutbildningen var ett stort misstag av den dåvarande 

regeringen, som ansåg att speciallärare medförde ett utpekande av studiesvaga elever. Vidare 

beskrev Leijonborg att specialpedagogerna ska fortsätta fungera som stöd till skolledning och 

övriga lärare medan de nya speciallärarna ska inrikta sig på det direkta arbetet med eleverna. 

Överensstämmer då detta med de gällande målen för speciallärarutbildningen? 

 

Hösten 2008 startade speciallärarutbildningen på avancerad nivå vid nio olika lärosäten i 

Sverige parallellt med specialpedagogutbildningen. Högskoleverkets utredning (2012) visar 

att det sker en omfattande samläsning mellan de två utbildningsprogrammen där mellan 33 

och 50 procent i utbildningarna har ungefär samma kursinnehåll. Vid exempelvis Umeå 

universitet ses i Utbildningsplanen för Speciallärarprogrammet, 90Hp att den första terminen 

samläses med specialpedagogerna medan den andra terminen utgörs av specialisering och den 

tredje av det självständiga examensarbetet (Umeå universitet, 2013).  Vidare har 

utbildningarna till specialpedagog och speciallärare dessutom snarlika examensbeskrivningar 

(SFS 2007:638, SFS 2008: 132) med flera gemensamma drag. Båda yrkesgrupperna ska 

exempelvis arbeta förebyggande, undanröja hinder i lärmiljöer och utveckla lärmiljöer. 

Speciallärare och specialpedagoger ska också genomföra utvärderingar, uppföljningar, 

åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt fungera som samtalspartner. Det som dock 

skiljer är på vilken nivå insatserna ska genomföras då man förenklat kan säga att 

specialpedagogernas tyngdpunkt ligger mot organisations- och gruppnivå medan 

speciallärarnas tyngdpunkt är mot individnivå. Vad gäller Förhållningssätt och 

Värderingsförmåga uttryckts detta identiskt i de båda examensordningarna.  

 

Ute på skolorna i vårt avlånga land styrs och påverkas det pedagogiska arbetet av många olika 

faktorer som bland annat juridiska, ideologiska och ekonomiska ramar.  Decentraliseringen 

har också ökat huvudmännens och skolornas frihet att styra och tolka hur politiska beslut ska 

omsättas i pedagogisk praktik och en skola för alla skapas på en arena där politik och 

vetenskap möts, samarbetar och konkurrerar med varandra (Assarson, 2007). Inflytandet över 

skola och utbildning varierar mellan politiska intressen och rådande vetenskapligt 

forskningsfält och skolan fyller olika funktioner vid olika politiska och historiska skeden 

(ibid.). Det är i just denna komplexa verklighet som bland annat rollen för de nya 

speciallärarna i matematik ska etableras. Så frågan är hur denna yrkesroll gestaltar sig idag. 

För trots införandet av föreskrifter och planer är det inte alltid enkelt att påverka djupt 

liggande tankestrukturer och kulturella mönster (Nilholm, 2012). Yrkesidentiteten formas 

bland annat i relation till förväntningar från bland annat en själv, andra lärare, föräldrar, 

elever, media och samhället i stort (Palmer, 2010). Trots att det framgår i examensordningen 

för speciallärare (SFS 2008: 132) att de idag har ett betydligt vidare arbetsuppdrag än tidigare 

så är det intressant att studera vilka arbetsuppgifter som blir realitet i dagens skola. Finns det 

exempelvis utrymme för speciallärare att arbeta med handledning och utvecklandet av 

lärmiljöer eller arbetar de endast individuellt med elever enligt den gamla speciallärarrollen? 

Överensstämmer arbetsuppgifterna för dagens speciallärare med vad som anges i målen för 

examensordningen och vad beskriver och anser rektorerna, skolans pedagogiska ledare, att 

speciallärarna ska arbeta med?  

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är således att utifrån speciallärares och rektorers 

upplevelser tolka, beskriva och analysera hur målen för speciallärarutbildningen (SFS 

2008:132) kommer till sin rätt i den praktiska verksamheten. Med hjälp av enkät har en 
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totalundersökning genomförts bland de pedagoger som utexaminerats till speciallärare i 

matematik vid Umeå universitet. Ett antal rektorer, med erfarenhet av arbete tillsammans med 

speciallärare i matematik, har också intervjuats. Hermeneutiken har inspirerat både 

bearbetning och analys av det empiriska materialet. 

Litteratursök och rapportens disposition 

Litteratur söktes främst via Umeå Universitets informationssökning. För att hitta relevant och 

aktuell forskning inom området söktes information i både internationella och svenska 

tidsskrifter. Som sökord kan följande nämnas: special education needs coordinators 

(SENCO), special teachers work and education, special education teachers role, inclusive 

education, teacher education, speciallärare, yrkesroll, uppdrag, inkludering. Valda artiklar har 

tagits från granskade tidsskrifter som exempelvis European Journal of Special Needs 

Education, School Leadership & Management, International Journal of Inclusive Education. 

Sökning har gjorts via databasen ERIC, men även via Google Scholar, Album och Umeå 

Universitetsbiblioteks nya söktjänst på deras startsida. Via dessa sökningar har också 

intressanta avhandlingar och böcker hittats. Relevant litteratur har också delvis valts från 

kurser inom utbildningen till speciallärare vid Umeå Universitet. Utifrån referenslistor till 

denna litteratur har dessutom ytterligare sökningar genomförts. Avslutningsvis har även olika 

styrdokument och publikationer från statliga myndigheter varit underlag.  

 

Närmast i rapporten följer en Bakgrund som bland annat beskriver hur olikheter historiskt 

hanterats i den svenska skolan och vad som står i de svenska styrdokumenten utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. I bakgrunden presenteras också aktuell forskning som rör 

speciallärarens yrkesroll samt rektors ansvar och betydelse för den specialpedagogiska 

funktionen. Bakgrunden avslutas med ett övergripande syfte samt preciserade 

frågeställningar. Efter Bakgrunden redogörs i ett eget avsnitt studiens Teoretiska 

utgångspunkter. Sedan beskrivs i Metoddelen val av metod (enkät och intervju) samt 

informanter och procedur i både enkät- och intervjuundersökningen. I metoddelen beskrivs 

också analys och databearbetning samt etiska aspekter. Därefter presenteras i Resultatdelen 

vad som framkommit från enkätundersökningen och rektorsintervjuerna. I rapportens Analys 

och diskussion analyseras och diskuteras resultaten i relation till examensordningen och den 

tidigare forskning som presenterats i rapportens bakgrund. I analys- och diskussionsavsnittet 

finns också en metoddiskussion där bland annat undersökningskvalitet kommenteras. Sist 

återfinns en avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning följt av Referenslista och 

Bilagor. 
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Bakgrund  

Det svenska skolsystemet har under åren utsatts för många genomgripande förändringar och 

utbildningen till speciallärare har som presenterades i inledningen inrättats, avskaffats, 

återinförts och reviderats. Förändringar i utbildningssystemet är dock inte enbart lokaliserat 

till Sverige utan utbildningsreformer sprids globalt som en politisk epidemi där förändringar i 

utbildningssystemen gör pedagogerna osäkra då det ständigt är skiftande krav och 

förväntningar som gäller (Ball, 2003). De politiska målen formuleras på formuleringsarenan i 

styrdokument vilka sedan tolkas på olika nivåer via transformeringsarenan, för att slutligen 

realiseras och verkställas av pedagoger ute på fälten i realiseringsarenan (Lindensjö & 

Lundgren, 2000). Mer konkret innebär detta, i dagens decentraliserade skola, att den svenska 

staten formulerar målsättningar, skollag, läro- och kursplaner, medan den lokala skolan 

ansvarar för finansiering samt hur man prioriterar och arbetar för att nå de uppsatta målen. 

Decentraliseringen ses inte helt oproblematiskt (Nilsson & Andersson, 2001) och i denna 

skolvardag ska bland annat de nya speciallärarna finna sin yrkesroll. Som nämndes i 

inledningen konstrueras bland annat en yrkesidentitet i relation till förväntningar från bland 

annat en själv, andra lärare, föräldrar, elever, media och samhället i stort (Palmer, 2010) och 

undervisningstradition har visats vara generellt starkare än reformer (Magne, 2006).  

 

För att få en förståelse, ett sammanhang och en bakgrund till specialpedagogiken i dagens 

skola och intentionerna för yrkesrollen som speciallärare är det motiverat att beskriva hur 

olikheter hanterats i den svenska skolan från ett historiskt perspektiv. Detta beskrivs nedan 

och därefter presenteras olika perspektiv på specialpedagogik, undervisning i gemenskap samt 

styrdokument utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. I bakgrunden beskrivs också några 

viktiga faktorer för lärande i matematik innan forskningsfältet kring speciallärarens uppgift 

och yrkesroll samt rektors ansvar och betydelse för den specialpedagogiska funktionen 

presenteras. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av studiens syfte och frågeställningar. 

 Hur olikheter hanterats – en historisk tillbakablick  

Den svenska folkskolan inrättades år 1842. När skolan öppnades för alla barn fanns redan 

klara förväntningar på hur undervisning skulle organiseras och hur lärare och elever skulle 

förhålla sig (Lindensjö & Lundgren, 2000). Skolan hade sin fasta struktur och det fanns 

tydliga förväntningar på hur verksamheten skulle bedrivas (ibid.). I och med folkskolan kom 

nya grupper till skolan som exempelvis barn från samhällsgrupper där föräldrarna själva inte 

hade erfarenhet av skolan (Hjörne & Säljö, 2008). Mot slutet av 1800- talet framställdes 

differentiering eller segregering som fördelaktigt för alla elever. Bland annat sågs fattigdom 

som indikator på bristande förmåga liksom att utomäktenskapliga barn, nagelbitare och 

vanartiga barn ansågs ha sämre förutsättningar. Runt sekelskiftet hanterades barns olikheter 

på ett nytt sätt i och med den ökade tilltron till naturvetenskapen. Kravet på vetenskaplighet 

ökade även i skolan och med hjälp av standardiserade test betecknades barn på den nedre 

delen av testskalan som exempelvis ”idiot”, ”halvidiot”, ”dum”, ”trög” eller ”efterbliven”. I 

skolan arbetade man med nivågruppering och organisering av specialklasser som exempelvis 

hjälpklass som startades 1942. Efter andra världskriget startade den mentalhygienrörelse där 

man strävade efter att förebygga psykiska sjukdomar och skolsvårigheter vilket gjorde att om 

man inte hörde hemma i hjälpklass eller B- klass kunde man placeras i exempelvis 

”psykopatklass”, ”observationsklass” eller ”läsklass”.(ibid.) 

 

Under 1970- talet granskades den svenska grundskolan genom att regeringen tillsatte en 

särskild utredning med fokus på skolans inre arbete, SIA. I SIA- utredningen (SOU 1974:53) 

konstaterades att endast ett fåtal elever återvände till klassen och man betonade att 
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specialundervisning skulle ske i en gemenskap som gynnade hela skolan. I den första 

nationella läroplanen för grundskolan Lgr 62 uttrycktes den politiska formuleringen om en 

skola för alla vilket visar att det sedan länge varit en politisk önskan med en gemensam bas 

för alla barn och ungdomar. Dock tydliggjordes att det fortfarande var nödvändigt med 

strategier för differentiering och segregering i olika specialklasser och skolsvårigheter ansågs 

i hög grad ligga hos eleven själv (Lgr 62). Under 70- talet rapporterades sedan om en 

dramatisk ökning av elever i specialpedagogisk utbildning och som exempel kan nämnas att 

så många som 40% av eleverna år 1972 kom i kontakt med någon form av 

specialundervisning (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.65).  

 

Fram till denna tidpunkt sågs bristerna ligga hos individen, men i läroplanen Lgr80 framhölls 

idéer om en skola för alla och att alla ska ha ”lika tillgång till utbildning” (Lgr 80, s.14). I 

Lgr80 uttalas målet om att alla ska arbeta tillsammans oberoende av kapacitet eller förmåga 

även om elever kunde avskiljas i särskilda undervisningsgrupper när detta ansågs nödvändigt. 

Efter 1980- talet skedde förändringar i nyliberal riktning då det extremt statiskt centraliserade 

systemet kritiserades för att inte hinna möta alla förändringar (Nilsson & Andersson, 2001). 

Det blev därmed en mer liberal syn på friskolor samt en decentralisering av både makt och 

kontroll (ibid.). Valmöjligheterna ökade för individen och 1994 fick Sverige en målstyrd 

skola. Den centrala styrningen har också avreglerats i andra delar av Skandinavien medan 

exempelvis Storbritannien går i en annan riktning från lokalt styre mot mer central styrning 

(Helgoy, Homme & Gewirtz, 2007). I Lpo94 framhålls den decentraliserade mål- och 

resultatstyrda skolan där beslut om hur olikheter hanteras ligger på den enskilda skolan.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att det genom alla tider förts diskussioner om de elever som 

inte klarat att leva upp till skolans förväntningar. För dessa elever har det funnits olika 

skolformer och pedagogiska arrangemang som ofta inneburit olika särskiljande lösningar. 

Genom historien har olika diskurser förklarat skolproblemen där det under 1800- talet rådde 

en moralisk/religiös diskurs medan det under tidigt 1900- tal rådde en psykologisk/ medicinsk 

diskurs (Hjörne & Säljö, 2008). Den psykologiska/ medicinska diskursen förklarade 

skolsvårigheter kring 1930- talet medan det på 1960- talet var en social/ psykologisk diskurs 

som dominerade (ibid.) På 1990- talet gjorde den biomedicinska diskursen entré där 

ADHD/damp, Aspergers, Tourettes, Dyslexi och Dyskalkyli kan ges som förklaringar till 

skolsvårigheter (ibid.).  Helldin (2003) hävdar att de medicinska/ biologiska teorierna 

fortfarande dominerar över de sociala/ relationsinriktade teorierna vilket medför ett 

individcentrerat tankesätt. Helldin påpekar att sjukdomstolkningarna medför att pedagogik 

och organisation inte förändras och att avvikelseproblem således bör lyftas fram. Pedagoger 

med eller utan specialpedagogisk kompetens måste, enligt Helldin, ständigt fundera över sina 

egna etiska ställningstaganden när de skall grundlägga villkoren för en rättvis behandling av 

elever som har dålig framgång i skolan. Med utgångspunkt i ovanstående är det intressant att 

fundera över vilka olika synsätt och perspektiv som presenteras idag i den svenska 

forskningen? 

Olika perspektiv på specialpedagogik 

Specialpedagogiken är ett komplext kunskapsfält som baseras på olika perspektiv och har 

kopplingar till många andra kunskapsområden (Nilholm & Björck- Åkesson, 2007). På senare 

år har därför specialpedagogik börjat betraktas som en tvärvetenskaplig disciplin som utifrån 

ett helhetsperspektiv tar hänsyn till det komplexa samspel som råder mellan människa och 

miljö (ibid.). Att ge en tydlig definition av specialpedagogik är därför svårt men Nilholm och 

Björck- Åkesson menar att specialpedagogiska frågeställningar i stort kan sägas handla om att 



6 
 

skapa optimala förutsättningar för lärande och delaktighet för alla elever. Ann Ahlberg (2001) 

anser att: 

 

… huvuduppgiften innebär att med utgångspunkt i elevers olikheter fortlöpande 

försöka undanröja hinder för lärande och delaktighet. Det specialpedagogiska 

arbetet rör sig i spänningsfältet mellan skolans organisation, undervisningens 

innehåll och organisering samt den enskilde eleven. (Ahlberg, 2001, s.148) 
 

Engström (2003) påpekar också en vanlig uppfattning som kan råda beträffande vad som 

skiljer specialpedagogiken från pedagogiken inom matematik. Han skriver följande: 

 

Från termen specialpedagogik kan man förledas tro att elever som ”har” 

matematiksvårigheter skiljer sig från andra, ”normala” elever som inte har det, 

genom att de lär sig på något särskilt sätt och därför behöver undervisas enligt 

specialmetoder med särskilt specialmaterial. Så är det inte. Det finns inga 

särskilda sätt på vilket barn i matematiksvårigheter lär sig.  

(Engström, 2003, s.29) 

 

Vad som överhuvudtaget menas med matematiksvårigheter är fortfarande oklart och 

begreppet används på många olika sätt. Lunde (2011) argumenterar dock för att begreppet 

inte säger mer än att det handlar om en elev som inte klarar matematiken som förväntat. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv bör därför en bred uppfattning av matematiksvårigheter vara 

mest funktionellt så att problemet ses multifaktoriellt i samspel med elevens lärstil (ibid.). 

Emotionella och kognitiva förhållanden, matematikens innehåll och undervisningsformer bör 

enligt Lunde inkluderas och beaktas.  

 

Hur man då betraktar orsaken till elevers skolsvårigheter påverkar i sin tur den 

specialpedagogiska verksamheten. Inom svensk forskning kan man främst urskilja två 

perspektiv - det kompensatoriska/ kategoriska perspektivet med rötter i ett medicinskt- 

psykologiskt paradigm respektive det kritiska/ relationella perspektivet med utgångspunkt i 

ett sociologiskt paradigm. Nilholm (2007) beskriver att man inom det kompensatoriska 

perspektivet tillskriver problem hos individen och man vill skapa distinkta problemgrupper 

och söker främst neurologiska eller psykologiska förklaringar till svårigheter. 

Normalitetsbegreppet är centralt för att kunna skilja det normala från det onormala och 

grunden inom perspektivet är att kompensera individernas problem. Diagnosticering blir 

centralt och man vill arbeta med grupper som uppvisar samma typ av problem (ibid.). Persson 

benämner motsvarande perspektiv det kategoriska perspektivet och förklarar att man inom 

detta perspektiv talar om elever med svårigheter (Persson, 2007b). Detta kompensatoriska/ 

kategoriska perspektiv är fortfarande dominerande (bl. a. Engström, 2003) och Nilholm 

(2013) menar att individualiseringen av problem beror på bland annat djupt rotade 

tankestrukturer och kulturella mönster som inte lätt påverkas av nya föreskrifter eller 

utbildningsplaner. Enligt Lunde (2011) finns i princip ingen forskning som visar att 

kompensatorisk specialundervisning leder till att elever så småningom fungerar i det vanliga 

klassrummet igen.  

 

Inom det kritiska perspektivet förklarar Nilholm (2007) att fokus är vad samhället gör med 

barns olikheter och att orsaker till skolmisslyckanden söks utanför eleven. Inom perspektivet 

är man missnöjd med skapandet av olika grupper och man är kritisk till diagnosticeringens 

objektivitet och användbarhet. Egentligen är man kritisk till hela specialpedagogiken som 

redan från start inrymmer tankar om vad som är normalt och onormalt och därför betraktas 
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specialpedagogiken som ett misslyckande för skolan. Inom det kritiska perspektivet ses 

elevers olikheter som resurser för skolans arbete och en skola för alla är en bärande idé (ibid). 

Persson kallar motsvarande perspektiv för det relationella perspektivet där han förenklat 

förklarar att man talar om elever i svårigheter (Persson, 2007b). 

 

Nilholm (2007) diskuterar dock vikten av ett tredje kompletterande perspektiv – 

dilemmaperspektivet. Nilholm beskriver att man inom detta perspektiv är positivt inställd till 

flera av idéerna inom det kritiska perspektivet, men att den utopiska karaktären kritiseras.  

Utifrån dilemmaperspektivet bedöms istället hela utbildningssystemet komplext och 

motsägelsefullt, utan några enkla lösningar. Till exempel ska å ena sidan alla elever ges 

liknande kunskaper och erfarenheter, medan styrdokumenten å andra sidan föreskriver att 

skolan ska anpassa sig till varje individs förutsättningar. Hur pedagoger förhåller sig till detta 

får konsekvenser för synen på det kompensatoriska uppdraget. Dilemmaperspektivet är i 

allmänhet neutralt i förhållande om vems perspektiv som ska vara rådande och inom 

perspektivet hävdas att ”verkligheten” framförhandlas mellan aktörer med olika perspektiv 

(Nilholm, 2007). Både det kritiska och kompensatoriska perspektivet kritiseras för att alltför 

starkt betona endast en aspekt av dilemman (ibid). 

Undervisning i gemenskap – inkludering som mål 

I SIA- utredningen (SOU 1974:53) tydliggjordes att endast ett fåtal elever återvände till 

klassen och utifrån detta betonades att specialundervisning skulle ske i en gemenskap som 

gynnade hela skolan (Assarson, 2007). År 1994 fastslog sedan Salamancadeklarationen 

(UNESCO, 1994) att alla barn ska undervisas tillsammans och att särlösningar endast ska vara 

undantagslösningar då helklassundervisning absolut inte fungerar. Vidare fastslogs att 

specialpedagogik ska inkluderas i all lärarutbildning (Assarson, 2007).   

 

Vislie (2003) beskriver att det nya begreppet inkludering som antogs efter 

Salamancadeklarationen var nödvändigt för att undvika fel budskap. Integrering hade tidigare 

rört specialundervisningen med den innebörden att alla hade rätt att gå i skolan tillsammans 

medan begreppet inkludering är ett större begrepp.  Inkludering är en process snararare än ett 

tillstånd där skolan ska möta och ge respons till alla elever som individer (ibid.). Asp- Onsjö 

(2008) väljer att belysa inkluderingsbegreppet ur tre aspekter – en rumslig, en social och en 

didaktisk aspekt. Aspekterna avser att belysa om eleven tillbringar sin tid tillsammans med 

klassen under dagen, om eleven deltar och är socialt delaktig med kamrater och personal samt 

om de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att elevens lärande ska kunna utvecklas 

positivt. 

 

Assarson (2007) problematiserar rätten till inkludering och hävdar att en humanistisk grund 

kan användas både för att integrera och segregera elever som inte anses passa in i skolan. 

Segregering kan nämligen ses som ett skydd för ”särskilt sårbara elever från andra elevers 

råhet och den allmänna skolans hårda krav” medan integrering motiveras av rätten till 

delaktighet, demokratiska värden och alla människors lika värde (ibid, s.14-15). Trots att 

strävan om en sammanhållen skola kan hittas i styrdokument sedan långt tillbaka så avskiljs 

vanligtvis fortfarande elever som upplevs avvikande (Assarson, 2007). Studier visar att lärare 

upplever homogena grupper som en mer hanterbar situation (Skolinspektionen, 2009), men 

det är viktigt att fundera över innebörden av de homogena grupperingarna då 

matematikdidaktisk forskning visar att heterogena grupper istället är framgångsrikt för alla 

(Ahlberg, 2001) och att effekten av nivågruppering är lika med noll (Engström, 2003). 

Engström (2003) påpekar att varje specialpedagogisk fråga i grund och botten handlar om 

demokratiskt deltagande, likvärdighet och rättvisa och i linje med denna påpekar Ahlberg 
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(2001) att delaktighet och lärande är två aspekter som måste beaktas samtidigt för att de 

tillsammans är en förutsättning för att inte uppleva misslyckanden. Inom de små grupperna 

finns en risk för att ambitionsnivån och förväntningarna sänks och att eleverna får en negativ 

självuppfattning (Engström, 2003).  

 

Än idag innebär dock det specialpedagogiska stödet ofta särskiljande lösningar med 

motiveringen att kunna erbjuda eleven en undervisning som är anpassad efter hans eller 

hennes behov (Skolverket, 2009b). Trots att inkludering/ delaktighet länge framhållits som 

eftersträvansvärt i forskning inom specialpedagogik lyfts inte något av dessa begrepp fram 

specifikt i varken skollagen eller de senaste läroplanerna (Nilholm, 2012). Styrdokumenten 

för den svenska skolan är därmed inte tydligt inkluderande (Göransson, Nilholm & Karlsson, 

2011). Göransson m.fl. (ibid.) menar att det fortfarande verkar svårt att se elevers olikheter 

som en tillgång i skolan. Vad står det då egentligen i våra styrdokument som bland annat 

rektorer och de nya speciallärarna har att förhålla sig till? 

Styrdokument ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

Nilholm (2012) sammanfattar att målen i skollagen omfattar fyra uppdrag; 

kunskapsuppdraget, uppdraget om fostran till demokrati, rättigheter och medborgarskap, 

uppdraget om att fokusera elevers olikheter och kompensera för skillnader samt ett uppdrag 

om att utveckla elevers personliga egenskaper. Målbilden för svensk skola är således inte helt 

enkel att fastställa vilket medför att det blir problem att veta vilka mål som ska prioriteras. 

Därmed finns stora möjligheter att tolka målen utifrån eget intresse (ibid.).  

 

Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att utbildningen syftar till att elever ska utveckla kunskaper 

och värden samt förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värden som samhället vilar på (1 kap, 4§). Utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden, alla människors lika värde och 

alla som arbetar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna (1 kap, 5§). Vidare 

ska utbildningen vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (1 kap, 5§) och 

utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform, oavsett var i landet den anordnas (1 kap, 

9§). Detta innebär dock inte att utbildning ska utformas lika eller att skolans resurser ska 

fördelas lika.  

 

Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkt i utbildningen (1 kap, 10§) och om det på ett eller 

annat sätt framkommer att en elev har svårigheter i sin skolsituation eller riskerar att inte nå 

målen för utbildningen ska rektor skyndsamt utreda detta, i samråd med elevhälsan. Om sedan 

utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska detta ges (3 kap, 8§). Beträffande 

elevhälsa så ska denna bland annat omfatta specialpedagogiska insatser och främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande (2 kap, 25§). Vidare skrivs att det inom elevhälsan ska 

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevers behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses (ibid.). 

 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas 

där det framgår vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur de ska följas upp och 

utvärderas (3 kap, 9§). Vid en historisk tillbakablick har speciallärarens uppgift varit att 

ansvara för specialundervisning enskilt, i små undervisningsgrupper eller specialklasser 

(Persson, 2007a), men enligt Skollagen (3 kap, 7§) ska särskilt stöd i första hand ges i den 

gemenskap eller gruppering som eleven normalt tillhör (3 kap, 7§). Om det finns särskilda 

skäl får beslut tas som innebär att särskilt stöd ges individuellt eller i annan 
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undervisningsgrupp (3 kap, 9§). Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den utformning 

som behövs för att eleven ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap, 10§).  

 

I de senaste läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet (Lgr11) och de frivilliga 

skolformerna (Lgy11) presenteras också en mängd mål där skolan bland annat ska sträva efter 

flexibla lösningar beträffande organisation och arbetsformer (SKOLFS 2011:144). 

Läroplanernas övergripande mål och riktlinjer deklarerar att alla som arbetar i skolan ska ge 

stöd till alla elever så de utvecklas så långt som möjligt samt att det är allas ansvar att 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (ibid.). Vad säger då forskningen 

om vad som gynnar lärande i just matematik? 

Framgångsfaktorer för lärande i matematik  

Det är en utmaning för bland annat rektorer, specialpedagoger, speciallärare i matematik samt 

matematiklärare att i dagens skola utforma en pedagogisk verksamhet som gynnar lärande i 

matematik. Orsaker till matematiksvårigheter kan vara pedagogiskt- didaktiska, psykologiska, 

sociologiska och/eller medicinsk/neurologiska (Ahlberg, 2001).  Oavsett orsak till svårigheter 

så är dock lärarens förväntningar, engagemang och uppmuntran avgörande för elevers lärande 

i matematik (ibid.). Även Skolverkets översikt (2009b) påpekar lärarens betydelse som en 

framgångsfaktor för elever i matematik. 

 

Studier har visat att undervisning i heterogena grupper generellt är det bästa för alla elever 

medan lärare menar att forskarna är långt från verkligheten och att homogena grupper är det 

enklaste och det bästa (Persson, 2007a). Att arbeta med mindre klasser har dock visats positivt 

för elever med mindre gynnad socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund (Ahlberg, 

2001; Skolverket, 2009a). Genom ökad lärartäthet finns tid till kommunikation vilket är 

viktigt för lärande i matematik (Ahlberg, 2001). Från ett flertal andra studier drar Lunde 

(2011) slutsatsen att effekten av just matematiklärande är större när elever i svårigheter får 

hjälp enskilt jämfört med i grupp och att lärarledd undervisning ger bäst resultat.   

 

Vidare påpekar Lundberg och Sterner (2009) att stödinsatser bör vara evidensbaserade och 

nämner några allmänna principer som att undervisningen måste innehålla uppgifter som 

engagerar eleverna. Enligt dem måste det formella arbetet med tal och räkning vara mer 

systematiskt, strukturerat och genomtänkt. Vidare nämner de att läraren bör ge tydliga 

instruktioner i en undervisning som är varierad, direkt och konkret och att läraren bör ge 

snabb återkoppling (ibid.). Generellt kan sägas att formativ bedömning har positiv inverkan 

på elevers lärande (William, 2013). Genom att tydliggöra mål och kriterier för framgång, 

skapa aktiviteter som synliggör lärandet, ge återkoppling som för lärandet framåt, aktivera 

eleverna som lärresurs åt varandra samt aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess 

fokuseras inom formativ bedömning olika vägar att nå ett ökat lärande hos eleverna. 

 

Pedagogisk ledning av rektor kring mål och uppföljningsarbete är mycket betydelsefullt 

(Skolverket, 2009b). Persson (2007b) påpekar bland annat att det är viktigt att reflektera över 

exempelvis organisatoriska brister i skolan så att förändringar genomförs som leder till bättre 

förutsättningar för skolans alla elever. För att öka lärandet och utveckla hela skolans 

verksamhet betonar Ahlberg (2001) vikten av att nå kommunikation och samarbete mellan 

alla parter i skolan och det har visats att reflekterande handledningssamtal över handlingar 

och tankar i det vardagliga arbetet är lyckat för att nå just ett förändringsarbete (ibid.). 

Beträffande utredning inför upprättande av åtgärdsprogram är det viktigt att kartlägga elevens 

skolsituation med hänsyn till omständigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå så att 

inte mål och åtgärder endast riktas mot ett individperspektiv (Skolverket, 2013). Ahlberg 
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(2001) betonar sammanfattningsvis att personal i skolan tillsammans fortlöpande måste 

undanröja hinder för lärande och delaktighet, se på skolans organisation, se på 

undervisningens innehåll, skriva genomarbetade åtgärdsprogram samt handleda och 

reflektera. Vilken roll och vilka arbetsuppgifter blir då aktuella för just specialläraren i 

matematik? 

Speciallärarens arbetsuppgifter och yrkesroll  

Som nämnts tidigare konstrueras yrkesidentiteten i relation till förväntningar från flera olika 

håll (Malmgren Hansen, 2002; Palmer, 2010) och det är inte ovanligt att lärare fortsätter med 

den undervisningsform de själva upplevt i sin egen skolgång (Norén, 2010; Palmer, 2010). 

Emanuelsson och Persson (1996) anser att speciallärare och specialpedagoger har många 

komplexa uppgifter att hantera och att arbetet är konfliktfyllt då de ska stötta enskilda elever 

och samtidigt anpassa verksamheten efter andras förväntningar och krav.  

 

Även i internationell forskning framkommer att den specialpedagogiska yrkesrollen är 

krävande, stressande och komplex och att det råder en oundviklig spänning i yrkesrollen då 

det är många skiftande krav och mål att uppfylla (Cole, 2005; Szwed, 2007a; Szwed, 2007b; 

mfl). Szwed (2007a) visar också genom sin forskning på en stor variation i hur den 

specialpedagogiska yrkesrollen formas i Storbritannien. Där ses skillnader i både status, 

ansvar och inflytande mellan skolorna. Rollen definieras oklart och kan inte generaliseras 

varför Szwed föreslår att det handlar om flera olika roller och att varje person måste skapa sin 

yrkesroll på egen hand utifrån den kontext man befinner sig i. Vidare påpekar Szwed (2007b) 

att specialpedagoger vid många skolor i Storbritannien haft för mycket byråkratiska uppdrag 

men att den rådgivande och konsultativa rollen varit uppskattad. Sammantaget presenterar 

Szwed tydliga roller och effektivt teamwork som nyckelfaktorer i det pedagogiska arbetet.   

 

I en finsk studie av Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) framkommer att 

specialpedagogisk personal upplever en alltför stor arbetsbörda, brist på tid till konsultation 

och samarbete samt att oklar arbetsbeskrivning är huvudproblem i arbetet. I övrigt sågs i 

denna finska studie bland annat att majoriteten av tiden gick till att undervisa elever, 

huvudsakligen i små grupper och mer sällan i samarbete med andra lärare i det ordinarie 

klassrummet. Dock visade studien att samarbete i klassrummet förekom i något större 

utsträckning i högre stadier och vid större skolor (ibid.). Om vi då återgår till den svenska 

skolan så har bland annat Emanuelsson och Persson (1996) för drygt 15 år sedan påpekat att 

förväntningar på arbetsinsatserna för specialpedagogisk personal följer traditionella banor. 

Utifrån detta menar de att det är svårt för specialpedagogisk personal att försöka arbeta med 

att förändra betingelserna i skolmiljön och man kan fråga sig om och hur mycket detta 

förändrats till idag?  

 

I Malmgren Hansens longitudinella studie (2002) tydliggörs att det varit en utmaning för 

specialpedagoger i den svenska skolan att implementera och förverkliga den mer handledande 

rollen och att det tar tid innan intentioner gör avtryck i verksamheten. Gamla erfarenheter 

ligger kvar och för att vinna förtroende anpassar sig specialpedagogerna till tidigare 

traditioner och mönster (ibid). Studien visar också på att specialpedagoger har svårt att hinna 

med allt de förväntas och vill göra samt att omgivningens förväntningar ofta skiljer sig 

avsevärt från vad de själva representerar.   
 

Skolornas rop på återgång till det vanliga kan göra den mest ambitiösa pedagog 

knäsvag och uppgiven. Risken är stor att allt förblir vid det vanliga och ingen 

förändring inträffar. (Malmgren Hansen, 2002, s.168) 
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Även Persson (2007a) konstaterar att den nya specialpedagogiska yrkesfunktionen har haft 

svårt att få fotfäste och att specialpedagogisk personal som försöker påverka arbetet i 

klassrummet upplever en konfliktfylld situation. Persson (ibid.) föreslår att man i framtiden 

genom forskning bör öka kunskapen om den specialpedagogiska yrkesrollen och 

konsekvenserna i den praktiska verksamheten.  

 

Enligt Engström (2003) är det också fortfarande det kategoriska perspektivet som dominerar 

och det är vanligt att elever plockas ut från den ordinarie verksamheten utan att man försöker 

ändra i miljön. I Lärarförbundets tidsskrift Pedagogiska magasinet (2008) utrycker Rosenqvist 

en oro för ytterligare återgång till detta kategoriska perspektiv i och med införandet av 

speciallärarutbildningen trots att han ser ett behov av den. Nilholm (2012) väcker också 

frågan om återinförandet av speciallärare kan tolkas som en ideologisk omsvängning mot 

ytterligare individualisering av skolproblem? Enligt Lindqvist och Nilholm (2013) arbetar 

nämligen oftast speciallärare direkt med elever eller med mindre grupper av elever medan 

specialpedagoger har en bredare yrkesroll jämfört med speciallärarna. Om det verkligen är på 

det sättet kan man reflektera över samt om detta i sådana fall går i linje med intentionerna för 

utbildningarna. Utbildningarna till specialpedagog och speciallärare samläses nämligen i 

dagsläget till stor del (Högskoleverket, 2012) och har också snarlika examensbeskrivningar 

(SFS 2007:638, SFS 2008: 132) med flera gemensamma drag. Den kompletta 

examensordningen för speciallärare återfinns i Bilaga 1.  

 

Nilholm (2012) ställer frågan om speciallärarna verkligen kommer att få arbeta som det är 

tänkt i en skola där det kategoriska perspektivet fortfarande råder och han anser att det finns 

för lite kunskap om vad specialpedagoger och speciallärare arbetar med i skolan idag. Trots 

bristen på kunskap inom fältet visar en sammanställd utredning från Högskoleverket (2012) 

exempelvis att speciallärarna ägnar 68% av sitt uppdrag åt undervisning medan resten av tiden 

(32%) ägnas åt övriga arbetsuppgifter så som handledning, stöd till lärare, rådgivning mm. 

Även docent Kerstin Göransson (Specialpedagogik, 2012) påpekar att det i dagsläget inte 

finns någon gedigen forskning inom just detta område och att det saknas tillgång till en 

samlad bild om hur de specialpedagogiska yrkesgrupperna arbetar. Hon lyfter fram att dagens 

speciallärare inte är samma som de som utbildades tidigare utan att dagens speciallärare också 

ska arbeta med skolutveckling (ibid). I dagsläget leder Göransson ett treårigt 

grundforskningsprojekt under åren 2012-2014, finansierat av Vetenskapsrådet. Det 

övergripande målet med projektet är att skapa kunskap om just speciallärares och 

specialpedagogers arbete och utbildning (Vetenskapsrådet, 2013).  

Rektors ansvar och betydelse för den specialpedagogiska yrkesfunktionen 

Enligt skollagen ska rektor ansvara för att leda, samordna och utveckla det pedagogiska 

arbetet vid en skolenhet (SFS 2010: 800). Rektor är således ansvarig för att planera, följa upp, 

utvärdera och utveckla utbildningen och har dessutom ett särskilt ansvar för att bland annat 

undervisningen och elevhälsan utformas så att elever som är i behov av särskilt stöd får detta 

tillgodosett (SKOLFS 2011:144). Skolans omfång och komplexitet medför dock att det är 

svårt att finna enkla strategier för styrning (Lindensjö & Lundgren, 2000). Ett flertal forskare 

(bl.a. Dahlstedt, 2007; Nilsson & Andersson, 2001) är dessutom kritiska till dagens 

decentraliserade skola där staten formulerar målsättningar, skollag, läro- och kursplaner 

medan den lokala skolan ansvarar för finansiering, vad och hur man gör för att nå målen.   

 

I en rapport från Skolverket (2009a) tydliggörs att kommunerna har stor frihet att själv välja 

sin organisation och hur man vill använda resurserna. Rapporten beskriver också att rektor 

ofta har stor frihet att besluta om hur resurser ska användas och omfördelas.  Trots att det då i 
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dagens skola finns utrymme för självstyre så kan intresse saknas för att implementera 

reformer då dessa kan upplevas symboliska (Helgoy, Homme & Gewirtz, 2007). Rektor har 

stort inflytande över arbetet med elever i svårigheter, men förutsättningarna för arbetet 

varierar mellan landets skolor, där också arbetet i sig genomförs på olika sätt (Skolverket, 

2009a). Heimdal Mattsons longitudinella studie (2007) visar exempelvis att vissa rektorer 

verkar i inkluderande riktning medan andra i en exkluderande riktning. Bland de rektorer som 

verkade i en inkluderande riktning sågs specialpedagogen som en handledande och 

samordnande resurs. De skolledare som däremot inte såg den enskilde eleven som ett 

gemensamt ansvar för arbetslaget ville hellre att specialpedagogen arbetade med elever i små 

segregerade grupper inom eller utanför den egna skolan. Studien visar också att det var 

vanligt att skolledarna 1996 inte höll isär begreppen speciallärare och specialpedagog och 

man tycktes inte veta skillnaden mellan utbildningarnas syfte och innehåll. 2006 fanns 

fortfarande rektorer som var osäkra på om deras lärare hade specialpedagog- eller 

speciallärarutbildning medan andra var medvetna om skillnaderna, men ändå valde att se 

specialpedagoger som traditionella speciallärare, i små undervisningsgrupper. De flesta 

skolledarna ansåg dock 2006 att specialpedagogisk handledning av övriga lärare var både 

viktigt och genomförbart (ibid.).  

 

I Sverige har det således historiskt visat sig svårt att etablera nya roller för specialpedagogiskt 

arbete och Lindqvist m fl. (2011) menar att det verkar troligt att intressen och diskurser i 

samhället i stort, såväl som i skolan, spelar stor roll i bibehållandet av gamla strukturer för 

specialpedagogiskt arbete. Skolledare har en avgörande betydelse för hur specialpedagogisk 

verksamhet organiseras och genomförs samt hur den specialpedagogiska yrkesrollen formas 

(Malmgren Hansen, 2002). Rektors yttersta ansvar som pedagogisk ledare innebär att de 

måste hitta en balans mellan olika gruppers intressen, synsätt och tankar om hur man bör 

arbeta med elever i svårigheter (Lindqvist & Nilholm, 2013). Skolledningens 

utbildningsbakgrund är också betydelsefull för den specialpedagogiska verksamheten där 

avsaknad av utbildning medför en fördröjning av utveckling och att förnyad verksamhet 

försvåras (Malmgren Hansen, 2002). Sedan den 15 mars 2010 måste dock alla nyanställda 

rektorer genomgå en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer motsvarande 30 

högskolepoäng (Utbildningsdepartementet, 2009). Utbildningen, som läses under tre år, 

omfattar skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap 

(ibid).  I utbildningens mål och innehåll uttrycks dock inget specifikt om det 

specialpedagogiska fältet eller de specialpedagogiska yrkesrollerna (Skolverket, 2010).  

 

Göransson (Specialpedagogik, 2012) konstaterar att det är en utmaning att förändra en 

skolverksamhet som består av många delar som strävar åt olika håll och att kanske varken 

lärare eller skolledning delar specialpedagogens eller speciallärarens uppfattning om vilka 

roller de ska ha på skolan. Enligt resultat från en fallstudie i en svensk kommun indikerar 

resultaten att skolledare ser både organisatoriska och individuella lösningar som viktiga för att 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist & Nilholm, 2013). I studien ses 

skillnader mellan skolledare i förskola och skola där bland annat skolledare i förskolan har 

mindre traditionella uppfattningar om elevers svårigheter och därmed ser fler möjligheter till 

inkluderande praktiker. Skolledare i förskolan uttrycker oftare än skolledare i skolan att 

specialpedagoger borde arbeta enligt en bredare yrkesroll med bland annat organisatorisk 

skolutveckling. Det presenteras också en stor skillnad mellan skolledare i förskola och skola 

då exempelvis många skolledare i skolan (69%)  anser att specialpedagoger också bör arbeta 

med direkt individuellt stöd till elever. Skolledarna hanterar motsättningar från olika håll för 

att lösa svårigheter i den pedagogiska praktiken och de möter dagligen dilemman som måste 

hanteras (ibid.).   
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Syfte  

I inledningen och bakgrunden tydliggörs att det under lång tid funnits olika antaganden om 

varför skolproblem uppstår. Beroende på vem som setts äga problemet har det också förts en 

diskussion som kan kopplas till om det är speciallärare eller specialpedagoger som ska 

ansvara för dessa elever (Nilholm, 2012).  Enligt Nilholm är det skrämmande att enkla 

ideologiska förklaringar används för att legitimera den ena eller andra yrkesrollen och 

påpekar att vi vet mycket lite om vilka konsekvenser som fås av de olika yrkesrollerna. I 

denna studie är inte avsikten att jämföra yrkesrollerna eller att försöka legitimera den ena eller 

andra yrkesrollen utan då jag inom en snar framtid examineras till speciallärare i matematik är 

det just den nya yrkesrollen speciallärare som är i fokus för denna studie.   

 

Rektor har enligt skollagen (SFS 2010: 800) det yttersta ansvaret för att leda, samordna och 

utveckla det pedagogiska arbetet och har dessutom ett särskilt ansvar för arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Genom detta har rektor stort mandat att också påverka hur 

speciallärarens yrkesroll kommer att gestalta sig ute på skolorna. Med utgångspunkt i 

ovanstående är således det huvudsakliga syftet med studien att utifrån speciallärares och 

rektorers upplevelser tolka, beskriva och analysera hur målen för speciallärarutbildningen 

kommer till sin rätt i den praktiska verksamheten.  Mer specifikt syftar studien till att 

undersöka följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur upplever speciallärare i matematik att deras arbetsuppdrag ser ut i praktiken? 

 

2. Hur överensstämmer speciallärarnas upplevelser med examensmålen för 

speciallärarutbildningen?  

 

3. Hur beskriver rektorerna speciallärarnas arbetsuppdrag i matematik? 

 

4. Hur överensstämmer rektorernas beskrivningar med examensmålen för 

speciallärarutbildningen? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denscombe (2012) förklarar att en teori är ett påstående om förhållanden mellan saker. Dock 

påpekar Denscombe att begreppet ”teori” måste tolkas mer försiktigt inom 

samhällsvetenskaperna än i naturvetenskaperna eftersom det är en stor komplexitet i att 

studera sociala fenomen. Inom vetenskaplig forskning finns dock ett flertal teorier och 

perspektiv att utgå ifrån, men det som ligger till grund för och används i just denna studie är 

hermeneutiken. Nedan presenteras först översiktligt centrala delar av hermeneutiken. Därefter 

följer ett avsnitt som beskriver metodologin inom hermeneutiken, vilken går i linje med 

designen i denna studie där hermeneutiken inspirerat både studiens bearbetning och analys. 

Ansatsen är induktiv vilket innebär att empirin legat till grund för hur tolkning och teman 

utvecklats.  

Ett hermeneutiskt perspektivval  

För att bättre förstå speciallärares arbetsuppdrag i praktiken och hur examensmålen för 

speciallärare kommer till sin rätt i den praktiska verksamheten har jag inspirerats av en 

hermeneutisk infallsvinkel både som vetenskapsteoretisk grund och metod. Inom den 

hermeneutiska traditionen handlar nämligen ontologiska och epistemologiska antaganden om 

ett intresse för subjektiva tolkningar för att söka förståelse. Hermeneutiska traditioner, med 

mål att tyda och förstå det som studeras, återfinns därmed i Habermas praktiska 

kunskapsintresse (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Inom hermeneutiken söks inte lagbundenhet i 

forskningen och man tror inte på total objektivitet.  De historiska rötterna finns i olika 

traditioner för texttolkning, men under 1900- talet utvecklades hermeneutiken starkt till en 

tolkningslära med stor spännvidd (ex.vis Ödman, 2007).  Inom hermeneutiken menar man att 

andras upplevelsevärld tolkas och förstås utifrån forskarens förförståelse vilket innebär att 

också förförståelsen blir betydande för förståelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vad som 

menas med dessa centrala begrepp tolka, förstå och förförståelse beskrivs nedan.  

 

Ödman (2007) beskriver verbet tolka i betydelsen översätta där tolka som praktisk verksamhet 

kan ses som en förmedling mellan olika förståelsehorisonter för att nå en gemensam 

förståelse.  Ödman påpekar därefter att betydelsen av begreppet förstå inte är lika enkel att 

beskriva på ett entydigt sätt då det blivit ett så självklart ord i vår tillvaro så att det därigenom 

blivit svårt att se. Ödman menar dock att förståelse kan sägas gälla den mänskliga existensens 

villkor, möjligheter och begripande av enskilda pusselbitar som kan nyttjas som förklaringar 

till den omfattande bild vi försöker förstå. Förståelse är således inget man är i besittning av, 

ett redskap att ta till då det behövs, utan det sammanhänger med vår existens och är grunden 

för vårt tolkande. Förståelse refererar alltid till framtiden, men är förknippad med vår faktiska 

situation och samverkar alltid med tolkning (ibid.). Med förförståelse menas avslutningsvis 

att ”vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen” utan att en stor portion tolkning 

alltid finns med (Thurén, 1991, s.53).  Nedanstående citat från Ödman får sammanfatta ovan 

nämnda utgångspunkt i hermeneutiken: 

 

Vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar. En tolkning utförs vid en bestämd tid 

och på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien. 

(Ödman, 2007, s.26) 

 

Vi tolkar för att vi vill förstå. Tolkning uppstår alltså ur en faktisk belägenhet i 

nuet: vi förstår inte. Men den är samtidigt riktad framåt: vi vill förstå för att 

kunna orientera oss. (ibid., s.58) 
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För att koppla beskrivningen av hermeneutiken till arbetet i denna studie innebär det konkret 

att exempelvis jag med min egen förförståelse kommer att tolka och förstå materialet på just 

mitt subjektiva sätt. Min förförståelse påverkar hur jag tolkat redan skrivna texter (som 

refererats i rapportens inledning och bakgrund) där jag för övrigt tolkar redan tolkat material. 

Min förförståelse påverkar utformning av enkät- och intervjuunderlag och i analysen kommer 

sedan ytterligare personliga tolkningar att göras av både enkätsvar och intervjuer. Thurén 

(1991) påpekar att förförståelse i hög grad påverkas av våra värderingar och att förförståelse 

kan bygga på önsketänkande. Detta är viktigt att reflektera över och som Ödman (2007) 

förklarar så erkänner en hermeneutiker att vi alltid ser från olika perspektiv och att vi aldrig 

kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Hur vi förstår och tolkar betingas 

alltid av att vi är historiska varelser. Bland positivister kan man således finna en stor 

misstänksamhet mot hermeneutiken eftersom tolkningar utifrån egna känslor och upplevelser 

inte är objektiva eller testbara (Thurén, 1991). Dock ger hermeneutiken möjlighet till kunskap 

som är stängd för positivismen och trots att den hermeneutiska kunskapen blir osäkrare, blir 

den mer nyanserad och rik (ibid.). Medvetna positivister förnekar heller inte längre påståendet 

att deras ”hårddata” är tämligen mjuka och att förförståelse kan leda tanken fel även utifrån 

det positivistiska perspektivet (ibid.). 

 

Med ett hermeneutiskt synsätt beror sammanfattningsvis alltid kunskap, om vad andra gör och 

säger samt vad deras handlingar och yttranden innebär, på en viss bakgrund, kontext av 

meningar, värden, praktiker och föreställningar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Detta betyder 

att informanterna i denna studie är en del av ett kontextuellt sammanhang och därmed svarar 

utifrån det. Detta är en viktig parameter att ha i åtanke under arbetets gång samt i analysen av 

materialet. Vidare är det viktigt att som forskare känna till den historiska och sociala 

kontexten, maktförhållanden, tankesätt och uttryckssätt för att nå en god och rimlig 

förståelsetolkning (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I likhet med detta påpekar också Ödman 

(2007) bland annat historien, kulturen, sammanhanget och kontexten som avgörande för 

tolkning och förståelse och anser att forskarens förförståelse bör redovisas. Med utgångspunkt 

i detta motiveras mina val av innehållet i studiens bakgrund så att varje läsare ska ges 

möjlighet att få en inblick i den historiska och nuvarande utbildningskontext som de nya 

speciallärarna verkar i. Genom bakgrunden redogörs också mer specifikt för vad som ligger 

till grund för min förförståelse inom området. Detta ger läsaren implicit en möjlighet att förstå 

mina kommande tolkningar i studien. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009)  kan det inom den 

hermeneutiska traditionen ibland vara ointressant med snävare mer specifika kvalitativa 

teorier som tolkningsram vilket i allmänhet gäller även i denna studie.  Huvudintresset ligger i 

att beskriva och tolka speciallärares arbetsuppdrag i relation till examensmålen för 

speciallärarutbildningen. Detta är intressant då det är ett relativt outforskat område i 

dagsläget. I denna studie ligger således inte ett övergripande fokus på att komma åt djupare 

förklaringar eller analyser till att utreda varför speciallärarnas arbetsuppdrag ser ut som det 

gör. Om detta vore fallet skulle teorier om exempelvis makt, identitet, kollektiv, grupp- 

psykologi, social struktur, diskurs eller annat kunna vara till hjälp beroende på vilken specifik 

utgångspunkt som i sådana fall hade valts. Om vi då åter fokuserar denna studie - hur 

genomförs egentligen rent praktiskt en bearbetning, analys och tolkning utifrån ett 

hermeneutiskt forskningsperspektiv?  

Hermeneutisk metodologi  

Ödman (2007) liknar utgångspunkten i den hermeneutiska analysen som att lägga pussel. 

Först ligger det en stor hög med pusselbitar och man undrar vart man ska börja någonstans. 

Planlöst börjar man plocka i bitarna och ser att många verkar ha samma färg. Efter många 

försök stämmer två bitar med varandra och fler och fler bitar passar ihop. Kanske går det att 
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få en reda i pusslet?! Tolkning, förståelse och omtolkning leder till ytterligare förståelse och 

hela tiden görs tankerörelser mellan del och helhet för att pusslet ska kunna bli färdigt. 

Slutligen är bilden där, pusslet är klart och har förvandlats till något entydigt. Hur kunde det 

vara så svårt? 

 

Ödmans liknelse stämmer väl överens med den metodologi som används i denna studie där 

jag hela tiden arbetat från del till helhet och från helhet till del. Detta pendlande mellan del 

och helhet benämns inom hermeneutiken som den hermeneutiska cirkeln/ spiralen, som bör 

ses som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar (Ödman, 2007). Denna 

cirkel/ spiral introducerades för ett par hundra år sedan och trots åtskilliga förändringar består 

grundbetydelserna om rörelsen mellan del och helhet samt förförståelsens inverkan (ibid.). 

Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver att det inom hermeneutisk forskning inte finns någon 

förutsättningslös tolkning och att tolkning ständigt sker en process bakåt och framåt mellan 

delar och helhet i den hermeneutiska cirkeln/ spiralen. I denna cirkel/ spiral växer tolkningen 

fram i en rörelse mellan forskarens förförståelse och det insamlade materialet. Den nya 

förståelsen blir därmed förförståelse i nästa tolkningsansats. Med en vag uppfattning om 

helheten tolkas enskilda delar, varvid tolkningen av delarna sedan relateras till helheten osv. 

Genom denna cirkel/ spiral växer förståelsen fram och allt eftersom nås en djupare förståelse 

(ibid.). Eftersom helheten formas av delarna vilka i sig förstås genom helheten måste jag i min 

analys från enkäter och intervjuer således väga helheten mot detaljer då detaljer är avgörande 

för det sammantagna resonemanget. Enskilda frågor blir viktiga för att i studien se till 

helheten i speciallärarens yrkesroll och arbetsuppdrag. Stensmo (2002) beskriver att 

uttolkaren genom denna analys upptäcker och lyfter fram innebörder som till en början är 

dolda. Vidare är en hermeneutisk tolkningsprocess i princip ändlös, men en tolkning avslutas 

när en så kallad god gestalt uppnåtts, en rimlig mening och sammanhang utan logiska 

motsägelser (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Ödman (2007) påpekar dock att den tolkning vi 

betraktar som slutgiltig kommer att omformuleras och att vi endast fryser en stillbild av vår 

förståelseutveckling.  

 

Ödman (2007) problematiserar bilden av en hermeneutisk cirkel som kan upplevas statisk 

som bild. Ödman beskriver också att bilden av cirkeln kan innebära en sluten och cirkulär 

förståelsehorisont där cirkeln hela tiden bekräftar sig själv genom att ny och motstridig 

information omtolkas så att den stämmer med tidigare förståelse. I andra fall kan alternativa 

tolkningar avfärdas utan prövning. Ödman belyser således att förståelse kan gå i cirkel eller 

till och med i en ond cirkel som därmed aldrig övergå i en pendlande spiralrörelse. Bilden av 

den hermeneutiska spiralen beskriver således en öppen cirkel, som kännetecknas av att 

förståelsehorisonten ändras och växer i samband med kunskapsprocessen. Därmed är det den 

öppna hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen som eftersträvas i denna studies 

kommande bearbetning och analys.  

 

Hermeneutiken kan sammanfattningsvis beskrivas som en förståelse- och tolkningslära med 

möjlighet till inlevelse, förståelse och rekonstruktioner av andras perspektiv där syftet är att 

tolka och förstå det som studeras.  Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver också att det inom 

den hermeneutiska traditionen oftast är ointressant med förklaringar men därmed vanligt med 

fylliga, tolkande och ibland resonerande beskrivningar. Inom hermeneutiken finns olika 

inriktningar där det induktiva perspektivet innebär att tolkningen växer fram allt eftersom 

utifrån det material som finns att studera. Detta är den approach som används i denna studie 

där teman och tolkningar kommer att sökas i det empiriska materialet allt eftersom det växer 

fram. Sohlberg och Sohlberg (ibid.) påpekar att forskaren inom det hermeneutiska induktiva 

perspektivet i långtgående fall kan kontrollera sina tolkningar med exempelvis informanterna. 
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Detta kommer inte att vara möjligt inom tidsramen för denna studie utan olika 

tolkningsmöjligheter kommer att hela tiden kontrolleras mot insamlat data för att nå den 

tolkning som är mest rimlig och meningsfull i förhållande till studiens syfte. Genom 

deltolkningarna skapas sedan större enheter för att slutligen nå en huvudtolkning som ska 

kunna förklara samtliga deltolkningar. Genomförda tolkningar och slutledningar sätts också i 

relation till tidigare presenterad forskning i bakgrunden.  
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Metod  

I detta avsnitt redovisas och argumenteras för de tillvägagångssätt som använts vid denna 

kvalitativa studies genomförande. Här beskrivs informanter och procedur samt 

databearbetning och analys av materialet. Avslutningsvis sammanfattas de etiska aspekter 

som påverkat beslut som rört studiens informanter. Till att börja med inleds metodavsnittet 

med en presentation av de metodval som gjorts. 

Val av metod 

För att utifrån speciallärares och rektorers perspektiv belysa hur målen för 

speciallärarutbildningen kommer till sin rätt i den praktiska verksamheten är det naturligtvis 

inte under tiden för en D- uppsats möjligt att genomföra en totalundersökning bland alla 

speciallärare och rektorer i Sverige. Därför har en fallstudie genomförts. Som avgränsning 

bland speciallärare valdes att rikta undersökningen mot samtliga som genomgått 

speciallärarutbildningen med inriktningen matematik vid Umeå Universitet. Anledningen till 

detta val var matematikinriktningens relevans för min egen del som blivande speciallärare i 

matematik. Då bredden snarare än djupet var det intressanta i vad som skulle fokuseras samt 

att informanternas antal och geografiska spridning var stor valdes metoden enkät för att belysa 

syftets första två frågeställningar, som utgår från speciallärarnas perspektiv.  

 

Vid bearbetningen av Johansson och Svedners (2010) bok väcktes sedan tanken på en annan 

metod än enkät för att belysa speciallärarnas arbetsuppdrag från rektorers perspektiv. 

Johansson och Svedner påpekar nämligen att bara en datainsamlingsmetod ger ett bräckligt 

underlag för hållbara slutsatser och uppmanar således till användning av mer än en 

insamlingsmetod. Ett karaktäristiskt drag av metodkombination är triangulering vilket 

innebär att man betraktar saker ur mer än ett perspektiv (Denscombe, 2012). Denscombe 

beskriver att man som forskare når en bättre förståelse av det som undersöks om det som 

studeras betraktas ur olika positioner och med olika metoder. För att då nå en fylligare bild av 

det som var avsett att studeras valdes även intervju som metod, detta för att djupare belysa 

speciallärarnas arbetsuppdrag. De senare två frågeställningarna i syftet, som utgår från 

rektorers perspektiv, har således bearbetats genom intervjuer med ett antal rektorer.  Nedan 

presenteras först ett antal avsnitt som berör studiens enkätundersökning och därefter följer ett 

antal avsnitt som hör till studiens intervjuundersökning.  

Enkät 

Dimenäs (2007)  samt Johansson och Svedner (2010) påpekar att valet av enkät kan motiveras 

om fokus ligger på kollektivet istället för på enskilda individer. Eftersom denna studie syftar 

till att belysa hur speciallärare upplever sitt arbetsuppdrag i praktiken ligger således fokus på 

just kollektiva upplevelser varför metodvalet enkät passar bra. Dimenäs påpekar också 

användbarheten med enkät då tiden är en begränsande faktor vilket också motiverar 

metodvalet för att besvara de två första frågeställningarna i syftet. Med enkät som metod ges 

också möjlighet att nå en överblicksbild och visa på aktuella förhållanden över ett stort 

geografiskt område (Denscombe, 2012).  

 

Som Dimenäs (2007) påpekar blir en enkät med många öppna svarsalternativ svår att 

sammanställa, vilket påverkade valet att utforma en enkät med slutna svarsalternativ.  Detta 

kallar Ejlertsson (2005) en standardiserad enkät då både frågor och svarsalternativ presenteras 

på samma sätt för alla informanter.  I enkäten ges ett antal påståenden och informanten ska 

markera sitt svar i den för påståendet aktuella skalan. Enligt Eijlertssons beskrivning har 

enkäten i denna studie generellt kvalitativa variabler mestadels presenterade i ordinalskala 
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med fyra svarsalternativ. Valet av denna enkätform gjordes för att få en övergripande 

uppfattning av försökspersonernas upplevelser. Sist i enkäten gavs dock informanterna 

möjlighet att kommentera och lyfta fram valfria tankar kring arbetsuppdraget som 

speciallärare i matematik. Detta gjordes för att möjliggöra ett djup i enkätundersökningen och 

för att kunna fånga eventuella upplevelser som inte specifikt efterfrågats i enkäten.  

Enkätformuläret bifogas i Bilaga 2.  

 

För att undvika svårigheter i enkätkonstruktionen uppmuntrar Johansson och Svedner (2010) 

till att nyttja frågor från tidigare enkäter inom det område man avser att studera. Viss 

inspiration hittades således i exempelvis den enkät som Göransson med flera använt i sitt 

pågående forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2013). Då inget ännu finns publicerat från 

projektet erhölls deras använda enkät via mailförfrågan. I linje med Eijlertssons (2005) förslag 

konstruerades sedan enkäten i olika avsnitt där det första avsnittet innehöll bakgrundsfrågor. 

Därefter innehöll kommande avsnitt olika frågor med direkt koppling till det studien avsåg att 

undersöka. För att garantera informanterna total konfidentialitet fanns ingen numrering eller 

liknande på de enkäter som skickades ut. Detta val gjordes också för att ge ökade 

förutsättningar för deltagande i studien samt för att ge förutsättningar till uppriktiga svar. 

Vidare gjordes enkäten relativt kort vilket betonas som viktigt för att informanterna ska ta sig 

tid att besvara enkäten (Johansson & Svedner, 2010).   

Informanter och procedur i enkätundersökningen 

Urvalet av informanter till enkätundersökningen är inte slumpmässigt utan subjektivt och 

handplockat, vilket innebär att studiens resultat endast speglar den grupp som undersökts. 

Beträffande enkäten gjordes en totalundersökning bland alla som genom åren genomgått 

speciallärarutbildningen med inriktning matematik vid Umeå Universitet. Med enkätmetoden 

finns dock många utmaningar där vanliga svagheter kan vara brister i frågekonstruktion, 

ogenomtänkt enkätadministration och att det finns brister i databearbetningen (Johansson & 

Svedner, 2010).  För att medvetet arbeta mot dessa svagheter har nedanstående arbetsgång 

varit aktuell.  

 

Inledningsvis gjordes en noggrann inläsning på området och därefter formulerades ett tydligt 

syfte och väl preciserade frågeställningar. Därefter satsades mycket tid på att formulera 

enkätfrågorna, vilket är viktigt (ibid.). Praktiska råd och tips inför enkätundersökningen 

hittades bland annat i Eijlertsson (2005), Johansson och Svedner (2010) samt Denscombe 

(2012). Efter att ha utformat ett färdigt förslag på enkät genomfördes en pilotstudie med tre 

valda representativa informanter för att få en bild av hur enkätfrågorna upplevdes och 

uppfattades samt för att också få veta vilken tid enkäten tog att genomföra. Samtliga 

informanter i pilotstudien upplevde frågorna som klara, tydliga och lätta att förstå och de 

berömde enkelheten i enkäten. De upplevde också att enkätens frågeföljd var logisk samt att 

det var positivt med ett utrymme för egna reflektioner sist i enkäten. Inga svårigheter 

uppmärksammades och endast en mindre justering av enkäten genomfördes efter pilotstudien.   

 

För att då kunna nå alla de studenter som genomgått utbildningen till speciallärare, med 

inriktning matematik vid Umeå Universitet, erhölls en lista på 56 namn och gatuadresser av 

den programansvariga institutionen. För att veta att postenkäterna skulle hamna i rätt händer 

ägnades inledningsvis mycket tid åt att kontrollera informanternas adresser. Med hjälp av 

sökningar via internet (främst hitta.se och eniro.se) noterades informanternas telefonnummer. 

Kontroll gjordes av gatuadresserna, som placerade pedagogerna spridda över hela vårt 

avlånga land.  

 



20 
 

Enligt Denscombe (2012) uppfattas ofta postenkäter som opersonliga då det vanligtvis saknas 

en personlig kontakt mellan forskaren och respondenten. Vanligtvis fås ingen information om 

att ett frågeformulär är på väg vilket medför att svarsfrekvensen blir låg. En grov tumregel 

säger att en samhällsforskare ska vara nöjd med en svarsfrekvens på 20% då det gäller 

postenkäter (ibid.). För att aktivt arbeta för en ökad svarsfrekvens och samtidigt förvissa mig 

om att enkäterna verkligen skulle hamna hos rätt personer försökte jag nå samtliga 

informanter per telefon. Detta var ett tidskrävande arbete då alla informanter inte var enkla att 

få tag i. Telefonsamtalen utgick från en muntlig information om innehållet i det missivbrev 

som skulle följa enkäten (se Bilaga 3). I telefonsamtalen presenterade jag mig, syftet med 

undersökningen samt att jag ville kontrollera deras bostadsadress för den kommande enkäten. 

För att underlätta administreringen av påminnelser ombads också informanterna uppge sin 

mailadress. I samtalen efterfrågades också om de kunde tänka sig att ställa upp som 

informanter via telefon, om ytterligare information skulle vara nödvändig. Samtliga 

informanter svarade ”ja” på denna fråga. (Dock genomfördes ingen uppföljande 

telefonintervju med dessa informanter.) Telefonsamtalen avslutades med att informanterna 

gavs möjlighet att lämna namnförslag på rektor inför de tänkta rektorsintervjuerna. Vid 

rundringningen nåddes 55 av 56 personer och samtliga visade en positiv inställning till att 

delta i studien. Då adressen inte kunde verifieras till ett av namnen plockades denna individ 

bort från urvalsgruppen. Efter rundringningen genomfördes en smärre revidering av enkäten 

som innebar att ytterligare en frågeställning tillkom (Fråga 7, Bilaga 2).  

 

Efter att ha kontrollerat informanternas bostadsadresser inleddes arbetet med att ordna de 55 

försändelserna. Cirka en vecka efter telefonsamtalen skickades den färdiga postenkäten till 53 

informanter medan två informanter erhöll enkäten via mail på grund av särskilda 

omständigheter och önskemål. Tillsammans med enkäten bifogades missivbrev och till 

postenkäten bifogades dessutom frankerat svarskuvert. Informanterna ombads svara så snart 

som möjligt, men helst inom en vecka.  

 

Två veckor efter att enkäten skickats ut hade 25 enkätsvar inkommit. Då mailades en första 

påminnelse till samtliga informanter. Efter ytterligare en vecka mailades en andra påminnelse. 

Fem veckor efter att enkäterna postats sattes ett stopp för ytterligare enkätsvar. Anledningen 

till beslutet var att det vid tidpunkten hade kommit in 47 enkätsvar (lite drygt 85%) och att det 

under tre dagar i följd inte kommit in någon ytterligare enkät. Av betydelse var också den 

totala tidsramen för examensarbetet vilken medförde att jag var tvungen att gå vidare med 

resultatsammanställning och analys för att inte missa examinationsdatumet. Efter det 

beslutade stoppdatumet har sedan endast ytterligare en enkät inkommit. Denna har inte tagits 

med i resultatet eller analysen då det skulle ha medfört ett stort merarbete utan att för den 

skull förändra den generella bilden från studien. 

Analys och databearbetning i enkätundersökningen 

Uppgifterna från enkäten returnerades direkt till mig för bearbetning och analys. De inkomna 

enkäterna tilldelades ett nummer i den ordning de inkom. Excel användes sedan för att 

sammanställa svaren. Inledningsvis skapades en rådatatabell från vilken kommande 

bearbetningar kunde genomföras. Varje ny rad i rådatatabellen inleddes med enkätnumret och 

därefter fördes samtliga svar från de slutna frågorna in i rådatatabellen, där varje kolumn 

representerade en specifik frågeställning från enkäten. Kommentarer från varje enskild enkät/ 

informant dokumenterades också i Excel.  Ett urklipp av rådatatabellen återfinns i Bilaga 4 för 

att exemplifiera hur tabellen var uppbyggd. Rådatatabellen inklusive informanternas 

kommentarer skrevs också ut i pappersform för att få en samlad bild av hela materialet 

samtidigt.  
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För att ge beskrivning av den hermeneutiska spiralen i tolknings- och analysarbetet av 

enkätundersökningen beskrivs nedan mitt arbete med inspiration av Stensmo (2002).  

Stensmo beskriver nämligen att den hermeneutiske forskaren inledningsvis försöker bilda sig 

en uppfattning om ”texten” som helhet - vad är detta? För mig innebar detta inledande steg i 

bearbetning och analys av enkätresultatet att jag satt stirrande på min ”text”, ett excel- ark i 

A3- format (den fullständiga rådatatabellen i pappersformat). Med små bokstäver i ett enda 

myller försökte jag se hur en god beskrivning av materialet skulle kunna nås. Därefter söktes 

teman både lodrätt och vågrätt i det empiriska materialet där tema, enligt Stensmo, förklaras 

som en form för att få tag i det man försöker förstå. Stensmo beskriver också att 

temasökningen kan vara selektiv och detaljerad och inriktas mot intressanta partier. Arbetet 

inleddes med att försöka hitta gemensamma drag och linjer i arbetet. Bland annat söktes om 

skillnader kunde ses i arbetsuppdraget då jämförelser gjordes mellan dem som var helt 

anställda som speciallärare eller de som hade kombinationsuppdrag. Att göra jämförelser i 

arbetsuppdragen från exempelvis kön, dubbelexamen eller om rektor hade rektorsutbildning 

visades inte vara relevant då det var en stor snedfördelning inom dessa kategorier. Exempelvis 

fanns endast fyra män, en med dubbelexamen och två rektorer utan rektorsutbildning vilket 

medfört en stor proportion osäkerhet i tolkningar, slutsatser och analyser vid eventuella 

jämförelser. Vidare bearbetades materialet för att se om det fanns någon tydlig linje som hade 

att göra med arbetsbeskrivning, samsyn och hur speciallärarna upplevdes hinna med sitt 

uppdrag, men det var mycket svårt att se tydliga teman framträda. Jag beslutade mig för att 

studera erhållet data från respektive fråga som ställts i enkäten, och se dessa som enskilda 

teman. Utifrån rådatatabellen bearbetades svaren därför i kategorier (lodrätt kolumn för 

kolumn) till varje ställd fråga. Ibland nyttjades den automatiska funktionen =ANTAL.OM(…) 

i Excel. Ibland användes istället färger för att markera likheter som i exempelvis de fria 

kommentarerna. Delar av materialet bearbetades också för hand. Oavsett vald metod 

kontrollerades alltid bearbetningen ett flertal gånger och som slutkontroll summerades alltid 

totala antalet svar så att detta skulle stämma med underlaget. Vågrätt söktes avslutningsvis 

teman som kunde beskriva förekomsten av den gamla speciallärarrollen samt en nyare 

speciallärarroll med ett vidare arbetsuppdrag. Som Stensmo förklarar återgår man som 

hermeneutisk forskare ständigt till helheten med sin fördjupade förståelse och varvet i den 

hermeneutiska spiralen är fullbordat. En ny syn på helheten kan nås om man går ett nytt varv i 

spiralen med nya tematiseringar och jämförelser. Så fortsätter arbetet tills man nått ett 

godtagbart resultat, en mättnad, som innebär att man inte kan utvinna mer ur materialet. Detta 

beskriver väl den bearbetning som genomfördes i denna studie. 

 

Denscombe (2012) beskriver att forskaren vid analysarbetet av kvalitativa data inte bör basera 

detta på begrepp som hämtats direkt från befintliga teorier eller tidigare forskning. Detta går i 

linje med analysen i denna studie där de framkomna resultaten tolkades och jämfördes mot 

examensmålen för speciallärarutbildningen. Resultaten analyserades också tillsammans med 

vad som framkommit genom rektorsintervjuerna där jag sökte likheter och skillnader i det 

empiriska materialet. För att sätta in studien i ett större sammanhang analyserades resultaten 

också i relation till tidigare forskning som presenterats i bakgrunden.  

Etiska aspekter i enkätundersökningen 

I enkätundersökningen har jag följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vid forskning 

enligt följande; Inför enkätundersökningen presenterades både muntligt och skriftligt ett 

missivbrev (Bilaga 3) där avsikten med studien tydliggjordes samt hur insamlade uppgifter 

skulle användas - informationskravet. I missivbrevet påpekades att medverkan var frivillig. 

Enligt Eijertsson (2005) innebär valet att svara på en postenkät att man samtyckt till att 
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medverka i studien - samtyckeskravet. Avslutningsvis påpekas av Vetenskapsrådet (2002) att 

konfidentialitetskravet säger att respondenterna ska garanteras största möjliga konfidentialitet. 

Jag ansåg mig kunna garantera anonymitet då jag varken kodade, numrerade eller skrev namn 

på enkäterna. Garanti lämnades också om att de insamlade enkäterna skulle förstöras efter 

databearbetningen – nyttjandekravet. Vid rundringningen till informanterna, samt i det 

skrivna missivbrevet, gavs också information om vart studiens resultat skulle publiceras. 

Detta erbjudande rekommenderas nämligen av Vetenskapsrådet (2002) så att informanten ges 

möjlighet att ta del av den forskning de själva varit delaktiga i. På detta sätt kan informanterna 

också uppleva sitt deltagande mer meningsfullt (ibid.). 

Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjun som en social praktik där kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan den som intervjuar och de som intervjuas. Intervjuer kan 

dock gestalta sig på ett flertal olika sätt där Denscombe (2012) beskriver att just 

djupintervjuer kan vara en god insamlingsmetod när man som forskare vill studera 

erfarenheter och uppfattningar lite djupare. Dock påpekar Denscombe att man som forskare 

förstås måste kunna få tag i sina informanter samt att intervjuerna måste vara genomförbara 

med avseende på både resekostnader och tidsåtgång. Med utgångspunkt i detta valdes 

modellen telefonintervju med rektorerna, för att inte det geografiska området skulle styra 

urvalet av rektorer.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att telefonintervjuer idag är mycket vanliga inom 

kvalitativa undersökningar och Denscombe (2012) påpekar att telefonintervjuer har flera 

fördelar i jämförelse med ”vanliga” intervjuer ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer är bland 

annat billigare och snabbare och människor är lika ärliga vid telefonintervjuer. Genom denna 

typ av intervju ges också möjlighet till representativa urval om man vill kontakta ett 

slumpmässigt urval ur populationen (ibid.). En intervju kan sedan se väldigt olika ut till både 

innehåll och struktur. Ejlertsson (2005) talar bland annat om standardiserad och icke- 

standardiserad intervju där den standardiserade innehåller i förväg formulerade frågor som 

ställs i samma ordning. Till skillnad från detta har den icke- standardiserade intervjun 

bestämda frågeområden med följfrågor och olika procedurer. Denscombe (2012) skiljer i sin 

tur mellan strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I den strukturerade 

intervjun råder en stark kontroll över utformning av frågor och svar, medan den 

semistrukturerade intervjun innehåller en färdig lista med frågor som kan besvaras i flexibel 

ordningsföljd. Här tillåts också den som intervjuas ge öppna svar och utveckla sina idéer. I 

den ostrukturerade intervjun ingriper forskaren så lite som möjligt då den som intervjuas får 

utveckla sina idéer och tankar. Denscombe beskriver att semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer befinner sig längs en glidande skala och att det är sannolikt att 

intervjun går fram och tillbaka mellan dessa faser. Gemensamt för dessa faser är dock att den 

som intervjuas tillåts utveckla sina tankar och sätta egna ord på sina upplevelser. Kihlström 

(2007) beskriver sedan att den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal till formen, men 

med bestämt fokus. Intervjuaren bestämmer riktningen på samtalet, men det är viktigt att inte 

styra intervjun eller ställa ledande frågor. Den egna förförståelsen skall man försöka bortse 

ifrån och frågorna som ställs ska vara öppna så att frågorna har en ”svag struktur”. Därefter 

kommer följdfrågor som följer respondentens tankar och inte kommer i en bestämd ordning. 

Intervjuerna i denna studie kan med utgångspunkt i ovanstående beskrivas som kvalitativa 

och semistrukturerade (icke- standardiserade). Valet av denna typ av intervju gjordes för att 

kunna följa informanten, ställa djupare frågor samt följdfrågor för att belysa 

frågeställningarna i syftet på bästa sätt. Intervjuguiden bifogas i Bilaga 5.  
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Informanter och procedur i intervjustudien  

Urvalet av rektorer är gjort genom det som Denscombe (2012) beskriver ett flerstegsurval, då 

urvalet av rektorer kommer från urvalet av speciallärare. Urvalet av rektorer kan också klassas 

som en form av snöbollsurval då det är speciallärarna i enkätundersökningen som gett förslag 

på möjliga rektorer. I de inledande telefonsamtalen till speciallärarna informerades, som 

tidigare nämnts, muntligt om studien med utgångspunkt i missivbrevet för enkäten (Bilaga 3). 

Redan vid dessa telefonsamtal ställdes frågan till speciallärarna om deras rektor kunde vara en 

möjlig informant. Från de 55 telefonsamtalen svarade i princip hälften av speciallärarna direkt 

nej på denna fråga där vanliga anledningar var att rektorn alltid var så stressad och upptagen 

eller att skolan haft många rektorsbyten alternativt att rektorn var nytillsatt eller precis skulle 

sluta. Utifrån telefonsamtalen svarade var tionde speciallärare att hen var osäker på om 

dennes rektor skulle vara en möjlig informant men ungefär hälften svarade preliminärt ja och 

lämnade namn och kontaktuppgift till rektor. Vissa speciallärare har också mailat in rektorers 

namn och kontaktuppgifter. Utifrån de erhållna möjliga rektorsinformanterna gjordes ett 

slumpmässigt urval om tre rektorer, vilka är yrkesverksamma med en stor geografisk 

spridning över vårt avlånga land. De tre rektorer som intervjuats presenteras ytterligare i 

resultatdelen där de getts fingerade namn, Anders, Barbro och Dan. Gemensamt för de tre 

rektorerna är att de alla har erfarenhet av att arbeta tillsammans med speciallärare i 

matematik. Samtliga tre rektorer har också genomgått rektorsutbildningen.  

 

Missivbrev och enkäter skickades ut till speciallärarna cirka fyra veckor innan intervjuerna 

med rektorerna genomfördes. Rektorerna kan således ha hört talas om den eventuellt 

stundande intervjun redan vid denna tidpunkt. Vissa rektorer kan till och med ha hört om 

intervjun ännu tidigare om speciallärarna nämnt intervjuerna efter de inledande telefonsamtal 

som föregick hela undersökningen. Från mitt perspektiv kontaktades berörda rektorer ungefär 

en vecka innan det var dags för intervjuer. Ett mail skickades då till rektorerna där bland annat 

studiens syfte beskrevs, samt att deltagandet i intervjuerna var frivilligt och anonymt. I mailet 

ombads intresserade rektorer, via mail eller telefon, ge förslag på passande tid för intervju. 

Missivbrevet som bifogades i mailet till rektorerna bifogas i Bilaga 6. Samtliga 

rektorsinformanter som valdes var positiva till att delta i studien och intervjuerna bokades in 

på tider utifrån informanternas önskemål. En arbetsdag innan intervjuerna skulle genomföras 

mailades ett kort mail till vardera rektorn. I mailet gavs en påminnelse om den stundande 

intervjun och en översiktlig beskrivning om vad intervjun skulle handla om.  

 

Intervjutillfällena inleddes sedan med det som motsvarar innebörden i de fyra huvudkraven i 

de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2000). I inledningen av intervjuerna 

presenterades också återigen syftet med intervjun. Information gavs om att intervjun skulle 

spelas in samt att anteckningar fördes så att informanterna skulle vara trygga med formen för 

intervjun samt få en förståelse för min tystnad som intervjuare, då och då. Samtliga 

informanter fick också möjlighet att ställa frågor innan intervjun påbörjades. Därefter inleddes 

intervjuerna. Vid intervjuerna satt jag i ett enskilt rum för att kunna ha högtalartelefonen på. 

Med hjälp av en IPhone spelades samtalen in plus att också en del fältanteckningar gjordes 

under samtalens gång. Att anteckna, under eller direkt efter en intervju, är enligt Denscombe 

(2012) positivt för att komplettera ljudupptagningen. Jag upplevde också att antecknandet 

medförde tystnad från mitt håll, vilket gav informanten mer tid till tänkande. Allt eftersom 

kontrollerades muntligt med informanterna att det som sagts hade uppfattats korrekt. 

Atmosfären och kontakten var avslappnad och intervjuerna liknade ett vanligt samtal, 

kollegor emellan, men med ett bestämt fokus. Anders hade precis fått veta att han eventuellt 

skulle få ett akut besök så denna intervju upplevdes lite stressig vid en jämförelse med de 

andra två intervjuerna. Intervjun med Anders varade under 30 minuter medan de övriga två 
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pågick i ungefär 50 minuter. Intervjuguidens förslag på öppna frågeställningar representerar 

väl de frågor som också ställdes under intervjuerna (se Bilaga 5), även om ordningen kunde 

variera. Flertalet av frågeställningarna följdes också av följdfrågor eller uppmaningar som 

medförde att informanterna berättade mer. Innan intervjuerna avslutades gavs respektive 

informant möjlighet att ta upp sådant som hen ansåg viktigt. Ingen av de tre informanterna 

hade något ytterligare att tillägga och uppgav att intervjun upplevts ok, oproblematisk och till 

och med spännande och givande. Därefter avslutades intervjuerna och jag tackade för 

informantens tid och engagemang. 

Utskrift, analys och databearbetning från intervjuerna 

Samtliga intervjuer spelades in och lyssnades igenom. Intervjuerna transkriberades i Word i 

direkt anslutning till att de genomförts. I transkriberingen noterades också spontana 

anteckningar och kommentarer från min upplevelse av intervjun. Transkriptionerna skrevs 

sedan ut, bearbetades och analyserades enligt hermeneutisk metod. Inledningsvis försökte jag 

bilda mig en uppfattning om transkriberingarna som helhet. Texterna lästes om flera varv 

samtidigt som färgmarkeringar gjordes och anteckningar fördes. Syftet med detta arbete var 

fånga, tolka och förstå innebörden i vad som sades och därigenom lyfta fram huvuddrag och 

teman i det erhållna materialet. Dessa teman blev till stor del knutna till de olika 

frågeområdena i intervjuguiden. Jag pendlade mellan del och helhet och med fördjupad 

förståelse fortsatte arbetet med ett nytt varv i den hermeneutiska spiralen där nya 

tematiseringar och jämförelser gjordes. Så fortsatte arbetet tills ett godtagbart resultat, en 

mättnad, hade nåtts som innebar att jag inte kunde få ut mer ur materialet som hade relevans 

för denna studies syfte.  

 

I analysen har jag därefter försökt se likheter och/eller skillnader mellan intervjuerna och på 

motsvarande sätt som i enkätundersökningen har resultatet analyserats mot examensordningen 

för speciallärare. Resultaten har också analyserats i relation till tidigare presenterad forskning 

i bakgrunden samt till resultatet från enkätundersökningen med speciallärarna. 

Sammanfattningsvis har materialet bearbetats och analyserats utifrån personlig tolkning i 

hermeneutisk anda.  

Etiska aspekter i intervjustudien 

Utifrån Vetenskapsrådet (2002) samt Kvale och Brinkmann (2009) hittades stöd för 

forskningsetiska principer att ta hänsyn till inom denna intervjustudie. Ett missivbrev 

skickades via mejl om studiens syfte, samt att det var frivilligt att delta och eventuellt dra sig 

ur när som helst. Rektorerna garanterades anonymitet och informerades om att intervjuerna 

skulle transkriberas. Vidare gavs löfte om att inspelning och transkribering skulle förstöras så 

snart de analyserats. Rektorerna fick även veta att den slutliga rapporten skulle presenteras i 

DiVA. Samtliga tillfrågade rektorer samtyckte direkt till att delta. Ovanstående information 

gavs en gång till i inledningen av intervjun och under intervjun försökte jag tänka på min 

etiska roll och påverkan på den som intervjuades. För samtidigt som man som forskare vill 

komma åt verifierad kunskap är det viktigt att inte ställa alltför kritiska frågor så detta medför 

stress och obehag hos informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Resultat 

I denna del av rapporten presenteras först det resultat som belyser studiens två första 

forskningsfrågor. Detta resultat beskriver därmed speciallärarnas upplevelser av deras 

arbetsuppdrag i praktiken, samt hur upplevelserna överensstämmer med examensmålen för 

speciallärarutbildningen.  Efter att ha sammanfattat speciallärarnas upplevelser redovisas det 

resultat som belyser studiens två avslutande forskningsfrågor. Detta resultat beskriver därmed 

hur rektorerna ser på speciallärarnas arbetsuppdrag i matematik samt hur dessa beskrivningar 

överensstämmer med examensmålen för speciallärarutbildningen.  

Resultatet från speciallärarnas perspektiv 

Resultatet från enkätundersökningen beskrivs nedan under tre olika rubriker; Kontextuella 

ramar för speciallärarna i matematik, Erfarenheter om uppdraget i den pedagogiska 

praktiken samt Speciallärarnas kommentarer och reflektioner om arbetsuppdraget. Generellt 

kan sägas att strukturen i resultatredovisningens två första avsnitt följer frågorna i enkäten. 

Tanken har varit att i löpande text med generella och ungefärliga beskrivningar ge läsaren 

möjlighet att på ett enkelt sätt få en översiktsbild av resultatet. Ibland har delar också valts att 

representeras i diagram med hjälp av Excel, för att ytterligare tydliggöra resultatets tendens 

för läsaren och därigenom öka förståelsen. Data är presenterade i antingen stapel- eller 

cirkeldiagram eftersom man enligt Ejlertsson (2005) bör presentera kvalitativa variabler från 

enkät i någon form av ytdiagram. Vilket av diagramtyperna som valts i olika fall beror på 

vilket som på bästa sätt tydliggjort resultatet. Gemensamt för resultatet från enkätfrågorna är 

också att detaljer finns presenterade i Bilaga 7 och 8. Avslutningsvis har teman som 

framkommit i speciallärarnas kommentarer och reflektioner sammanfattats och beskrivits i 

berättande text. Då och då har i resultatredovisningen av enkäterna representativa citat valts ut 

från rådatatabellen. De valda citaten skrivs med kursiverad text. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är det positivt med citat då dessa ger exempel på material som använts för analysen. 

Detta ger också studien en ökad transparens och trovärdighet. Innan vi går vidare beskrivs 

nedan vilka informanter som deltog i enkätundersökningen. 

 

Av de 55 personer som erhöll enkäten var det 47 stycken (85,5%) som valde att besvara den 

och därigenom delta som informanter i enkätundersökningen. Av informanterna var 43 

stycken kvinnor och endast fyra stycken var män. En klar majoritet hade sin pedagogiska 

grundutbildning i grundskolan (40 stycken) medan sex stycken var ämneslärare eller 

gymnasielärare i grunden. En informant var idrottslärare i botten. De allra flesta 

informanterna hade lång erfarenhet av pedagogiskt arbete där mer än hälften hade en 

arbetslivserfarenhet på mellan 5-15 år och en tredjedel hade arbetat mer än 15 år som pedagog 

innan de läste vidare till speciallärare. Bland informanterna var det endast en som inte ännu 

tagit ut sin examen medan övriga nått examen mellan åren 2010 till 2013. Bland 

informanterna i studien var det endast en som också hade en examen som specialpedagog.  

 

Ett resultat i enkätundersökningen påvisar ett stort behov av speciallärare i matematik. Två 

tredjedelar av informanterna är idag nämligen anställda helt som speciallärare och dessutom 

är en femtedel anställda som speciallärare i kombination med annat som exempelvis 

grundskollärare, handledare för matematiklyftet eller andra utvecklingsuppdrag. Tre 

informanter har också fått uppdrag vid universitet eller statliga myndigheter. Dessa tre har 

dock hunnit arbeta som speciallärare och deras erfarenheter från uppdraget tas med i 

resultatredovisningen.  Av det totala antalet informanter är det endast två som inte har någon 

erfarenhet av att arbeta som speciallärare i matematik. Dessa två är båda verksamma på 

gymnasiet där den ena har del i sin tjänst för att stötta elever i matematiksvårigheter. Dock 
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finns ingen tjänst att söka som speciallärare för denna informant. Tillsammans med dessa 

sistnämnda pedagoger är det också en grundskollärare som uppger att det idag inte finns 

någon tjänst att söka för henne. Denna grundskollärare har tidigare varit anställd som 

speciallärare och erfarenheten från uppdraget tas med i resultatsammanställningen, även om 

hon i dagsläget inte arbetar som speciallärare. I Bilaga 7 presenteras en sammanställd, 

detaljerad beskrivning av informanterna i enkätundersökningen. 

Kontextuella ramar för speciallärarna i matematik 

Enkätundersökningen visar att de allra flesta speciallärarna (85%) har en rektor som 

genomgått rektorsutbildningen. Den generella upplevelsen är också att rektor helt eller i hög 

grad känner till speciallärarnas specialpedagogiska kompetens/ utbildning då endast två 

speciallärare är osäkra på om rektor känner till deras kompetens/ utbildning. I Bilaga 7 och 8 

presenteras ytterligare detaljer från detta enkätresultat.  
 

Den specialpedagogiska verksamheten påverkas, som beskrevs i bakgrunden, av hur man 

betraktar orsaken till elevers skolsvårigheter. Generellt handlar det främst inom svensk 

forskning om det kompensatoriska / kategoriska perspektivet respektive det kritiska/ 

relationella perspektivet. Ett tredje kompletterande perspektiv – dilemmaperspektivet har 

också presenterats. Trots att frågeställningen om perspektiv på elever i svårigheter påpekades 

som svår att besvara, av ett antal informanter, är ändå resultatet av intresse. En informant 

valde att inte besvara frågan med kommentaren att detta inte är något man pratar om vilket 

också kommenteras av andra informanter. Resultatet visar på en stor andel ”vet ej” svar, 

vilket indirekt kan ses bekräfta detta. En informant påpekar också att synsätt på elever i 

svårigheter bör diskuteras på skolorna. Bland de 46 svar som lämnades på frågan om 

perspektiv på elever i svårigheter var det endast en fjärdedel av informanterna som upplevde 

att det var ett överensstämmande perspektiv bland både skolledning, klasslärare/ ämneslärare 

och speciallärare/ specialpedagoger. Bland dessa överensstämmande svar var det till stor del 

ett dilemmaperspektiv som rådde på skolorna. I Diagram 1 redovisas en sammanställning över 

samtliga svar, vilket visar på tendenser utöver vad som redan nämnts. Dels tydliggörs att det 

relationella perspektivet och dilemmaperspektivet dominerar bland både skolledning och 

speciallärare/ specialpedagoger, medan det bland klasslärare/ ämneslärare är det kategoriska 

perspektivet som dominerar.  

 

 
Diagram 1: visar speciallärarnas upplevelser av vilka perspektiv beträffande elever i svårigheter som generellt 

dominerar på arbetsplatsen bland olika yrkesgrupper.  

 

I beskrivningen av informanter är det, som tidigare nämnts, i stort sett alla (45 av 47 stycken) 

som har eller har haft erfarenhet av arbetsuppdraget som speciallärare. Detta kan tolkas som 
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ett resultat som visar på ett stort behov av yrkesgruppen, vilket också påpekas spontant av ett 

par informanter. De skriver;  
 

Jag ser ett otroligt stort sug och behov av speciallärare. Nästan varje skola jag 

kommer till undrar om jag, eller om jag känner någon speciallärare som, kan 

börja jobba där.  (Speciallärare anställd vid centralt pedagogiskt stödteam) 
 

Jag upplever att min kompetens är viktig och mina kollegor värdesätter mig. Jag 

önskar bara att det fanns fler med min utbildning på skolan.   

     (Speciallärare inom grundskolan) 

 

Bland de som haft erfarenhet av arbetsuppdraget som speciallärare framkommer att en stor 

majoritet (tre fjärdedelar) inte arbetat enligt en arbetsbeskrivning för uppdraget. Trots detta 

upplever ändå drygt tre fjärdedelar av speciallärarna att det i stor utsträckning funnits en 

samsyn mellan dem själva och rektor om vad som borde tillhöra deras arbetsuppgifter. 

Diagram 2 representerar detta och en tabellerad sammanställning återfinns i Bilaga 7. 

 

 
Diagram 2: visar i vilken grad speciallärarna instämmer i de två påståendena ”På skolan finns/ fanns en 

arbetsbeskrivning för uppdraget som speciallärare” samt ”Det råder/ rådde en samsyn mellan mig och rektor 

om vad som bör vara mina arbetsuppgifter”. 

 

Trots att en arbetsbeskrivning generellt saknas pekar ändå resultatet på att speciallärarna har 

en samsyn med rektor om vilka arbetsuppgifter de ska ägna sig åt. Intressant är då att ta reda 

på hur speciallärarna upplever att de hinner med sitt uppdrag. Ja, ser man på den samlade 

gruppen med erfarenhet av arbetsuppdraget så varierar det i hur de upplever att de hinner med 

sitt arbete. Endast så få som fyra stycken anser att de hinner med uppdraget till fullo, men då 

är det å andra sidan också bara tre som inte upplever sig hinna med uppdraget alls. Tendensen 

är därmed att majoriteten upplever att de hinner med uppdraget till viss del i mer eller mindre 

hög utsträckning, vilket ses tydligare i Bilaga 7 och 8.  

Erfarenheter om arbetsuppdraget i den pedagogiska praktiken 

I examensordningen för speciallärare (SFS 2008:132, Bilaga 1) tydliggörs, som tidigare 

nämnts, att specialläraren bland annat ska kunna arbeta förebyggande med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt att också utveckla verksamhetens lärmiljöer. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att drygt hälften ofta eller ibland arbetar 

förebyggande med lärmiljöer medan ännu fler uppger att de ofta eller ibland arbetar med 

anpassning av lärmiljöer. Detta visar att fler än hälften av speciallärarna arbetar med 

förebyggande arbete, men trots allt är det en relativt stor andel (18 av 43 stycken) som aldrig 
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Sällan 
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Aldrig 
5% 

Samverkan inom elevhälsoteam 

eller sällan arbetar förebyggande med lärmiljöer samt att en tredjedel sällan eller aldrig 

arbetar med anpassning av lärmiljöer.  Ytterligare detaljer presenteras i Bilaga 7 och 8. 

 

Vidare ses ur examensordningen att specialläraren självständigt ska kunna genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda det pedagogiska arbetet, vilket medförde att detta var 

intressant att studera med hjälp av enkäten. Resultatet visar på att mer än två tredjedelar av 

speciallärarna ofta eller ibland arbetat med att leda utveckling av pedagogiskt arbete med mål 

att möta alla elevers behov. En ungefär lika stor andel av speciallärarna arbetar dessutom, i 

samma omfattning, med uppföljning och utvärdering som ett led i att utveckla 

matematikundervisningen. Tabellerad sammanställning och diagram över ovanstående 

presenteras i Bilaga 7 och 8.  
 

Att som speciallärare visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper framskrivs också klart och tydligt i examensordningen. Skollagen tydliggör 

också, som tidigare nämnts i bakgrunden, elevhälsans viktiga roll i elevhälsoarbetet samt att 

det inom elevhälsan ska finnas tillgång till personal med kompetens så att elevers behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Utifrån dessa aspekter undersöktes i enkäten 

speciallärarnas samverkan med just yrkesgrupper inom skolans elevhälsoteam. Resultatet 

visar att ungefär tre fjärdedelar av speciallärarna ofta eller ibland samverkar med 

yrkesgrupper inom elevhälsoteamet. Det är endast två speciallärare som aldrig samverkar med 

yrkesgrupper inom elevhälsoteamet vilket visar på att speciallärarna i matematik ses som en 

viktig resurs i elevhälsoarbetet. I Diagram 3 och Bilaga 7 presenteras ytterligare detaljer. 

 

 
 

 

 

Diagram 3: visar i vilken omfattning 

speciallärarna samverkat med andra 

yrkesgrupper inom exempelvis skolans 

elevhälsoteam. 

 

 

 

 

 

 

Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor om matematikutveckling är 

också aspekter som påpekas i examensordningen. I enkätundersökningen efterfrågades därför 

i vilken omfattning speciallärarna fungerade som samtalspartner till just lärare respektive 

enskilda elever. Från resultatet påvisas att mer än två tredjedelar av speciallärarna ofta eller 

ibland  fungerar som samtalspartner till både lärare och elever. Endast ett fåtal speciallärare 

uppger att de aldrig arbetat som kvalificerad samtalspartner till varken lärare eller elever, 

vilket visar att speciallärarna generellt ses som en viktig samtalspartner. Ytterligare detaljer 

presenteras i Bilaga 7 och 8. 

 

Utöver vad som redan presenterats så beskriver examensordningen att speciallärare i 

matematik även ska ha en fördjupad förmåga i att kritiskt och självständigt genomföra 

pedagogiska utredningar. Speciallärare ska också ha förmåga att analysera svårigheter på 

individnivå i olika lärmiljöer. Utifrån detta efterfrågades i enkäten i vilken omfattning 

speciallärarna arbetat med utredningar/ kartläggningar. Resultatet visar att närmare hälften 

ofta arbetar med detta och att en tredjedel ibland gör detsamma. Endast två speciallärare 
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Genomföra utredningar/ kartläggningar 

upplever att de aldrig arbetar med utredningar/ kartläggningar vilket indikerar på att 

kartläggningar är en viktig arbetsuppgift för speciallärarna i matematik ute på skolorna. Se 

diagram 4 eller Bilaga 7.  

 

 

 

 
Diagram 4: visar i vilken omfattning 

speciallärarna upplever att de arbetat 

med att genomföra pedagogiska 

utredningar/ kartläggningar. 

 

 

 

 

 

Även utformandet och genomförandet av åtgärdsprogram är arbetsuppgifter som nämns i 

examensordningen för speciallärare, vilket ungefär hälften ofta verkar arbeta med. Vidare 

påvisas att ungefär en tredjedel ibland arbetar med att utforma och genomföra 

åtgärdsprogram. Det är därmed ett fåtal speciallärare (7 stycken) som sällan eller aldrig är 

delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram. Se ytterligare detaljer i Bilaga 7 och 8.   

 

Genom fördjupad kunskap om elevers matematikutveckling, samt goda kunskaper om 

bedömning ska specialläraren, enligt examensordningen, kunna granska och tillämpa metoder 

för att bedöma elevers matematikutveckling. Som speciallärare tydliggörs också, i 

examensordningen, den fördjupade förmågan till ett individanpassat arbetssätt för elever i 

behov av särskilt stöd som naturligtvis kan se olika ut. Med utgångspunkt i detta efterfrågades 

i enkäten i vilken omfattning speciallärarna arbetade individuellt, i liten grupp eller i ”vanlig” 

helklass tillsammans med elever i behov av särskilt stöd. Resultatet från enkätundersökningen 

visar att individuellt stöd och stöd i liten grupp fortfarande är en vanlig arbetsuppgift för 

speciallärare då en klar majoritet av speciallärarna (närmare tre fjärdedelar) ofta arbetar 

individuellt med elever i behov av särskilt stöd. Närmare två tredjedelar arbetar också ofta 

med mindre grupper. Den tydliga tendensen i resultatet bekräftas ytterligare då det inte finns 

någon speciallärare som saknar erfarenhet av att arbeta individuellt med elever i behov av 

stöd. Det är också endast en speciallärare som inte har erfarenhet av arbete i liten grupp. Då 

det gäller att arbeta med stöd inom ”vanliga klasser” framkommer en skillnad jämfört med 

vad som nyss beskrivits. Resultatet från enkäten visar nämligen att det endast är en dryg 

tredjedel av speciallärarna som ofta arbetar med ”vanliga klasser” där elever i behov av 

särskilt stöd ingår. Däremot är det ungefär hälften av speciallärarna som ibland arbetar med 

”vanliga” klasser där elever i behov av särskilt stöd ingår.  Ytterligare beskrivning ges i 

diagram 5 eller Bilaga 7. 
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Diagram 5: visar i vilken omfattning speciallärarna upplever att de ”… arbetat individuellt med 

elever i behov av särskilt stöd”, ”… arbetat med mindre grupper där elever i behov av särskilt 

stöd ingår” samt ”… arbetat med ”vanliga” klasser där elever i behov av särskilt stöd ingår”. 

 

Speciallärare i matematik ska sammanfattningsvis kunna arbeta förebyggande, undanröja 

hinder i lärmiljöer och utveckla lärmiljöer. Speciallärare ska också kunna genomföra 

utvärderingar, uppföljningar, åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt fungera som 

samtalspartner utöver att stötta elever i svårigheter. Sammantaget visar studiens ovanstående, 

samlade resultat att den utexaminerade gruppen speciallärare från Umeå universitet i varierad 

utsträckning verkar i ett nytt, vidare arbetsuppdrag som motsvarar förväntningarna i 

examensordningen. Endast två stycken speciallärare arbetar enligt den gamla 

speciallärarrollen med i allmänhet individuellt stöd eller stöd i grupp som enda arbetsuppgift. 

Övriga speciallärare arbetar mer eller mindre enligt ett varierat uppdrag där en fjärdedel ofta 

eller ibland arbetar med hela tolv av de tretton efterfrågade arbetsuppgifterna som har direkt 

koppling till examensordningen.  

Speciallärarnas kommentarer och reflektioner om arbetsuppdraget  

Sist i enkäten gavs möjlighet för speciallärarna att lyfta fram eventuella tankar och 

reflektioner om arbetsuppdraget som speciallärare. Dessa tankar, kommentarer och 

beskrivningar har tolkats och presenteras här i två teman som framträtt vid bearbetningen.  

Det ena temat handlar om hinder och det komplexa arbetsuppdraget medan det andra temat 

rör förvirringen mellan arbetsuppdraget som speciallärare respektive specialpedagog.   

Det komplexa uppdraget samt några organisatoriska och skolkulturella hinder 

Närmare en fjärdedel av informanterna har valt att kommentera komplexiteten i att få till 

arbetsuppdraget som speciallärare i matematik på skolorna. En speciallärare uttrycker 

exempelvis att uppdraget innehåller oändligt med arbetsuppgifter där en annan beskriver att 

man som speciallärare ofta får sätta åt sidan det man tänkt arbeta med för att istället ta hand 

om situationer som uppstår akut i den dagliga verksamheten. Ett antal informanter beskriver 

att arbete med elevers språkutveckling, läs- och skriv också kan ingå som del i tjänsten. En 

annan informant beskriver sedan att mycket av arbetet i början handlar om att testa sig fram 

till vad som fungerar och en speciallärare påpekar att det krävs betydligt mer än goda 

kunskaper i matematik för att kunna hjälpa elever i behov av stöd. Uppdraget beskrivs som 

utmanande och utvecklande där ”palettens alla färger behöver blandas” och där bland annat 

formativ bedömning ges som exempel på verktyg för att se framsteg och öka medvetenheten 

hos både elev och lärare.   
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Rent organisatoriskt påpekas brister då exempelvis samordning kan saknas mellan 

programrektorer om man arbetar på gymnasiet. Planeringstid tillsammans med lärare kan 

också saknas vilket är hinder i arbetet.  Det påpekas också av en informant att det saknas en 

medvetenhet hos kommunerna om hur man ska tillvarata kompetensen hos speciallärare i 

matematik. Även skolkulturella hinder påpekas för att kunna förändra arbetsuppdraget som 

speciallärare. Exempelvis beskriver en informant att specialläraren inte ses som en pedagog 

som ska utveckla undervisningen utan ta hand om elever, som inte når målen, i små grupper. 

Samma informant påpekar att det inte finns en skolkultur där man är van att handleda 

kollegor. En annan informant menar också att uppdraget som speciallärare ibland 

”bagatelliseras” då man tidigare löst uppdraget genom att ämneslärare fått en viss procent i 

tjänsten som resurslärare eller ”speciallärare” vilket medför en syn om att ”vem som helst kan 

göra jobbet”. En informant påpekar att det som ny speciallärare verkligen är en utmaning att 

hävda sig på en arbetsplats bland de normer som råder och om det inte finns andra med 

specialpedagogisk kompetens på skolan kan det vara tufft. En annan speciallärare anser också 

att även om det råder ett ”nytänk” på skolorna så är klasslärarna så överbelastade med arbete 

att de inte orkar med några förändringar i matematikundervisningen.  

Förvirringen mellan uppdragen som speciallärare respektive specialpedagog 

Ett annat framträdande tema som aktualiseras av en femtedel av speciallärarna handlar om 

just förvirringen mellan arbetsuppdragen som speciallärare och specialpedagog i praktiken. 

Informanterna påpekar att uppdelningen mellan speciallärare och specialpedagog är 

problematisk och att det råder en svårighet på skolorna att skilja på dessa uppdrag. Från ett 

antal informanter framgår också att uppdragen i praktiken troligtvis inte skiljer sig åt utan att 

speciallärare (oavsett specialisering) och specialpedagog oftast arbetar med samma sysslor. 

Ett antal informanter ställer sig också undrande till hur många skolor som egentligen har råd 

med de tre kompetenserna som speciallärare med specialisering mot svenska alternativt 

matematik samt specialpedagog. En informant anser också att det är en utmaning för 

kommunerna att ta tillvara på speciallärarnas kompetens i matematik.  Två speciallärare 

upplever även att skolorna använder sig av specialpedagoger i större utsträckning än 

speciallärare och anser detta problematiskt och konstigt då dessa pedagoger inte 

nödvändigtvis har erfarenhet eller kompetens inom matematik. Avslutningsvis upplever en 

speciallärare att översta ledning (inte rektor) i dennes kommun inte ”till fullo insett att 

speciallärare är för inkludering på olika sätt och att det finns ett gammalt synsätt kvar om att 

speciallärare ska plocka ut elever”. Frågan är då hur rektorerna egentligen beskriver och 

uppfattar att speciallärarnas arbetsuppdrag ser och bör se ut i matematik samt hur detta 

överensstämmer med beskrivningarna i examensmålen för speciallärarutbildningen?  

Resultatet från rektorernas perspektiv 

I denna del av rapporten beskrivs sammanfattat resultaten från de tre rektorsintervjuerna.  För 

att få en övergripande bild av rektorernas tankar presenteras resultatet i löpande text. Ibland 

har också representativa citat använts för att i linje med Kvale och Brinkmanns (2009) tips ge 

läsaren ett tydligt intryck av innehållet och samtidigt stärka trovärdigheten och transparensen. 

Liksom tidigare presenteras citaten med kursiverad text. Resultaten från det samlade 

materialet presenteras under teman/ avsnitt som till stor del går i linje med intervjuguidens 

utformning. Först presenteras ett tema om rektorernas beskrivning av Speciallärarens 

arbetsuppdrag i praktiken och sedan beskrivs Visioner, hinder och utmaningar i 

arbetsuppdraget som speciallärare. Det näst sista temat handlar om Arbetsuppdraget 

speciallärare i relation till rektors betydelse och ansvar och i det sista temat beskrivs 

Rektorernas syn på likheter och skillnader i de specialpedagogiska yrkesrollerna. Innan dessa 
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teman beskrivs ytterligare ges här först en presentation av rektorerna som ingått i studien. 

Gemensamt för dem alla är att de genomgått rektorsutbildningen. 

 

Anders, som intervjuades först, hade efter sju års tid som biträdande rektor tillträtt som rektor 

från och med denna termin. Rektorstjänsten var i en storstadskommun på en högstadieskola 

med cirka 650 elever, där också särskola var inkluderad. På skolan arbetade tre speciallärare 

varav två var behöriga och en obehörig. Den ena av de behöriga hade inriktningen mot 

matematik. Utöver dessa pedagoger var skolans före detta specialpedagog numer biträdande 

rektor med ansvar för elevhälsoteamet och specialundervisningen. Elever från varierad social 

bakgrund var representerade på skolan.  

 

Den andra rektorsinformanten, Barbro, hade under de senaste 35 åren på något sätt arbetat 

som ledare i olika perioder. För 16 år sedan började hon som rektor och nu hade hon en tjänst 

som både rektor och förskolechef. Förutom rektorsutbildningen hade Barbro också gått ett 

flertal andra utbildningar som exempelvis specialpedagogutbildningen. Den nuvarande 

rektorstjänsten var på en mindre ort där skolan hade cirka 120 elever. Skolan innefattade 

förskola och skola upp till årskurs 6 och sedan en tid tillbaka hade elevantalet ökat till följd av 

många nyanlända, asylsökande flyktingar. I och med detta elevtillskott hade skolan fått 

nyanställa och nu hade man på skolan två lärare i Svenska som andraspråk, en speciallärare i 

matematik samt en specialpedagog på deltid. Specialpedagogen hade ansvaret för 

språkutvecklingen hos barnen/ eleverna och följde dem ända från förskolan. 

 

Den tredje och sista rektorsinformanten, Dan, tillträdde på ett rektorsvikariat för sex år sedan, 

efter närmare 30 år som lärare. Därefter hade han efter ett antal år på kommunens 

skolförvaltning arbetat som rektor sedan två år tillbaka. Den nuvarande rektorstjänsten, i en 

mellanstor kommun, var på en F- 9 skola med cirka 350 elever. Eleverna på skolan kom från 

varierad social bakgrund och skolan omfattade också fritids och förberedelseklasser för 

asylsökande och invandrare. På skolan arbetade i låg- och mellanstadiet totalt tre resurslärare, 

en speciallärare, en specialpedagog samt en lärare knutet till en elev. På högstadiet var det 

glesare med specialpedagogiskt stöd där en resurslärare arbetade tillsammans med två 

speciallärare. Den ena av dessa speciallärare hade sin kompetens inom matematik. Dan 

förklarade att resurslärare var pedagogisk personal som till viss del utförde ett likartat jobb 

som speciallärare utan att de var utbildade eller behöriga för detta. 

Speciallärarens arbetsuppdrag i praktiken 

På Anders högstadieskola varierar det hur man arbetar med särskilt stöd i matematik, då detta 

avgörs från fall till fall. Ibland ges stödet inom klassens ram, men ibland ges det individuellt 

eller i liten grupp. Generellt är det dock sällsynt att specialläraren arbetar tillsammans med 

ämnesläraren inne i klassrummet förutom i början av terminen då specialläraren arbetar i 

klasserna för att skapa en relation till eleverna och vara med i diskussionen om eventuella 

stödbehov. I allmänhet beskrivs specialläraren på denna skola arbeta med specialundervisning 

individuellt eller i små grupper och ansvarar också för elevvården i respektive arbetslag. 

Specialläraren hjälper även till i arbetet med att skriva och följa upp åtgärdsprogram och 

samverkar med elevhälsoteamet även om specialläraren inte sitter med i teamet. 

Specialläraren har här möjlighet att fungera som samtalspartner inom arbetslaget eller vid 

arbetet med åtgärdsprogram.  

 

På Dans skola arbetar specialläraren i matematik också på högstadiet. Denna speciallärare 

arbetar något annorlunda jämfört med hos Anders då specialläraren på Dans skola mestadels 

arbetar inne i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare i matematik, men även i andra 
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naturorienterande ämnen. Detta gäller överlag i samtliga klasser på högstadiet, men Dan 

påpekar att det inte handlar om att man delar på klassen och att specialläraren blir ansvarig i 

kursen eller för betygssättningen. Speciallärarens roll är istället att stötta både läraren och 

eleverna i arbetet mot målen och det är ämnesläraren som är ansvarig för kursen och betygen. 

Ibland arbetar dock speciallärararen med elever i mindre grupper eller enskilt, men någon fast 

undervisningsgrupp finns inte, utan stödet ges flexibelt utifrån behov. Genom detta 

gemensamma arbete i klassrummet påpekar Dan betydelsen av att specialläraren ser hur 

klassrumsarbetet fungerar för att man ibland med enkla medel kan förändra 

klassrumsundervisningen så att den förbättras för alla elever. Genom det täta samarbetet 

mellan lärare och speciallärare ges goda möjligheter till samtal och handledning vilket Dan 

påpekar som mycket givande, då enkel handledning kan göra stor skillnad för den enskilde 

eleven. På Dans skola är det på samma sätt som hos Anders, där specialläraren i matematik 

samverkar med elevhälsoteamet utan att ingå i detta. Anledningen sägs vara utan någon 

speciell tanke utan helt beroende på att teamet inte ska bli för stort och ohanterligt. 

Beträffande åtgärdsprogram så är det på Dans skola specialläraren i svenska som är ”spindeln 

i nätet” eftersom matematiken inte varit det primära problemet för eleverna i åtgärdsprogram. 

Dan menar att matematiksvårigheter alltid setts i samband med läs – och skrivsvårigheter 

hittills på skolan och för att medvetet arbeta med detta är de specialpedagogiska funktionerna 

på Dans grundskola i huvudsak inriktade mot de lägre åldrarna och mot språk.  

 

På Barbros skola håller man på att forma den pedagogiska organisationen efter att det kommit 

många nyanlända asylsökande elever till skolan samt att det är nytt med en speciallärare i 

matematik. Inledningsvis har specialläraren genomfört kartläggningar på samtliga elever både 

i svenska och i matematik. Kartläggningarna har genomförts för att se var eleverna befinner 

sig och utifrån detta kunna se hur man bör arbeta på klassrumsnivå och vad specialläraren kan 

behöva arbeta vidare med. Till skillnad från Anders högstadieskola har här specialläraren 

regelbundet varje vecka gått in i helgrupp och undervisat i praktisk matematik på lågstadiet. 

Anledningen har varit att det funnits flera elever i matematiksvårigheter i gruppen samt att 

specialläraren genom detta också lärt känna eleverna på ett naturligt sätt. Barbro påpekar att 

man på skolan främst ser att eleverna ska arbeta inkluderat även om det i vissa fall behövs 

riktat, enskilt stöd. Liksom hos Anders hjälper Barbros speciallärare till vid arbetet med 

åtgärdsprogram där Barbro upplever att klasslärarna tänker mer kategoriskt än specialläraren, 

som beskrivs ha ett mer relationellt synsätt på elever i svårigheter. Barbros speciallärare 

arbetar mycket tillsammans med lärarna och planerar sitt schema i olika perioder för att kunna 

arbeta med intensivträning tillsammans med elever utifrån åtgärdsprogram. Efter 

intensivträning görs avstämning för att besluta om hur man ska gå vidare. På denna skola 

ingår specialläraren i elevhälsoteamet där man träffas regelbundet varannan vecka. 

Visioner, hinder och utmaningar i arbetsuppdraget som speciallärare  

Anders ser inga större hinder eller utmaningar i arbetsuppdraget, men nämner att organisation 

och schematekniska bitar kan vara ett hinder ibland. Barbro berättar att specialläraren 

exempelvis bör gå in och handleda lärarna i bland annat arbetet med åtgärdsprogram, men 

verkar se detta som en utmaning då matematiklärarna ska vilja ta emot handledningen också. 

Vidare framkommer det i intervjun med Barbro en medvetenhet och en önskan om att 

specialläraren ska fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare till 

matematiklärarna, men att man inte kommit så långt i arbetet ännu. Barbro ser också ett 

hinder i att man på skolan inte har dokumenterat en tydlig arbetsbeskrivning som är välkänd 

av alla. 
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Dan påpekar att det kan vara en utmaning att i de lägre åldrarna ha specialpedagogisk 

personal med för smal grundkompetens då detta skulle medföra ett behov av flera personer 

med olika specialkompetenser och att dessa då skulle behöva arbeta över fler stadier för att 

fylla sina tjänster. Dan önskar istället att specialpedagogisk personal (speciallärare eller 

specialpedagog) i de lägre åldrarna hade en bredare grundkompetens (exempelvis ”de gamla 

lågstadielärarna”) för att samma personal ska kunna fylla sin tjänst och arbeta endast inom ett 

stadie. Anledningen till detta är att Dan vill att personal med specialpedagogisk kompetens 

ska kunna se eleven under hela skoldagen och få en samlad bild över arbetet i klassen för att 

exempelvis kunna genomföra bättre kartläggningar. Dan berättar också att det är negativt då 

specialpedagogisk personal arbetar inom områden där de saknar ämneskompetens. Som 

exempel på detta beskriver Dan att vissa förskollärare vidareutbildats till specialpedagoger 

och sedan arbetat som detta i skolan.  

 

Den specifika ämneskompetensen hos speciallärare inom språk respektive matematik 

värdesätter Dan sammanfattningsvis mer i de högre åldrarna där ett ämneslärarsystem råder. 

Vidare berättar han att han i en framtid tänker sig att specialläraren i matematik bör involveras 

mer i utredningar än hittills. Om det till exempel handlar om en elev i matematiksvårigheter 

menar Dan att specialläraren i matematik är den som ska genomföra utredning och analys 

inför ett eventuellt åtgärdsprogram. Är det en elev i svårigheter i ett flertal ämnen tänker sig 

Dan att specialläraren i matematik kan utreda matematiken medan specialläraren i språk tar 

det övriga och att de sedan samarbetar om analysen. 

Arbetsuppdraget speciallärare i relation till rektors betydelse och ansvar 

På Anders högstadieskola är det han och biträdande rektor som formulerat speciallärarens 

arbetsuppdrag och genom skolans dokument över rutiner för elevvårdsarbete är också lärarna 

bekanta med uppdraget. Både Anders, Barbro och Dan beskriver att samarbetet med 

specialläraren i matematik fungerar bra och att de träffas kontinuerligt i ärenden inom 

elevvårdsarbetet. Dock påpekar Barbro att de ännu inte riktigt funnit klara rutiner för hur 

samarbetet ska se ut i framtiden och specialläraren i matematik arbetar utan ett tydligt, 

skriftligt arbetsuppdrag. Barbro berättar att hon ska ta tag i att dokumentera riktlinjer för 

arbetsuppdraget eftersom hon upplever att avsaknaden av detta medfört att lärarna inte vet vad 

de ska förvänta sig av specialläraren i matematik. Inte heller på Dans skola finns ett skriftligt 

dokument som beskriver speciallärarens arbetsuppdrag och på skolan varierar det stort mellan 

arbetslagen i om de är trygga med vad uppdraget innebär.  Dan säger att man bör arbeta med 

att kommunicera arbetsuppdraget till lärarna på skolan och Barbro säger att …”jag har ett 

uppdrag nu känner jag. Tack! Tur att du ringde upp mig”. Barbro beskriver att hon som 

rektor såklart har ett uppdrag att forma speciallärarens arbetsuppdrag för att genom detta se 

till att alla elever får de bästa förutsättningarna. Dan påpekar också att han som rektor har stor 

betydelse för speciallärarens arbetsuppdrag och han uttrycker; ”Jag kan ju både hjälpa och 

stjälpa beroende på hur jag agerar.” Avslutningsvis förklarar Barbro:  

 

Jag brukar säga att lärarna är mina verktyg och för att verktygen ska fungera och 

slipas så har jag elevhälsoteamet. Så elevhälsoteamet blir de viktigaste för att nå 

alla barn och elever och är jätteviktiga. Jag kan ju inte vara överallt. 

Specialläraren blir ju också som en bläckfisk som finns i alla grupper och 

elevhälsoteamet blir mina verktygsslipare och därmed en garant för att 

pedagogerna har de rätta verktygen. 
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Rektorernas syn på likheter och skillnader i de specialpedagogiska yrkesrollerna 

Som helhet är rektorerna inte säkra på vad skillnaderna egentligen är mellan yrkesrollerna 

som specialpedagog och speciallärare. Anders beskriver dock efter en stunds tystnad att 

specialpedagogen för honom är en person med ett övergripande ansvar för elevvården med 

utredningar och resursfördelning medan specialläraren har ett mer riktat ansvar. Han säger 

”… naturligtvis som det hörs i ordet har de också ett tydligare läraruppdrag främst inom sitt 

ämne”. Även Barbro och Dan svarar tveksamt på frågan om likheter och skillnader i de olika 

yrkesrollerna och påpekar öppet sin osäkerhet. På Barbros skola arbetade dock 

specialpedagogen övergripande med språket i fokus och hade stor del i tjänsten för att 

handleda personalen, vilket Barbro ser som viktigt. Vad gäller specialläraren, så förväntar sig 

Barbro att denna ska ha mer ämneskunskap än vad specialpedagogen har. Hon är positiv till 

den nyanställda specialläraren i matematik då man tidigare skrikit efter denna kompetens på 

skolan och upplevt en frustration över att ha saknat just kunskaper om matematiksvårigheter. 

Dan funderar också över de specialpedagogiska kompetenserna och påpekar att han i 

allmänhet värdesätter då specialpedagogisk personal i huvudsak arbetar med elever, men 

också med att genomföra utredningar, analyser samt fungera som handledare.  

 

Anders beskriver att man inom rektorsutbildningen inte tar upp så mycket om det 

specialpedagogiska fältet, vilket inte någon av de andra rektorerna heller kan påminna sig om. 

Barbro menar dock att man kanske gjorde det då det ofta handlade om olika dilemman i 

rektorsrollen, men att om det inte ingick så har hon sett till att ta tag i det då hon ser det 

specialpedagogiska fältet som en del i hela lärandet. Dan påpekar dock tydligt att man inom 

rektorsutbildningen inte tog upp det specialpedagogiska fältet eller de specialpedagogiska 

yrkesrollerna utan att man endast behandlade de processer och beslutsvägar som gäller utifrån 

skollagen beträffande elever i behov av särskilt stöd. 

Sammanfattat resultat från rektorsintervjuerna 

Sammanfattningsvis beskriver generellt rektorerna en flexibilitet utifrån rådande behov i hur 

man på skolorna arbetar med elever i behov av stöd i matematik. Stödet kan ges individuellt, i 

liten grupp eller inom klassens ram. I berättelserna lyser i överlag inkluderande tankar igenom 

då rektorerna talar om elever i behov av stöd. Tittar man på det konkreta arbetsuppdraget så 

beskrivs speciallärarna arbeta mer eller mindre med kartläggning och åtgärdsprogram och de 

samverkar direkt eller indirekt med yrkesgrupper inom skolornas elevhälsoteam. Resultaten 

beskriver däremot skillnader beträffande i vilken omfattning specialläraren samverkar med 

klass- och ämneslärarna i de ordinarie klassrummen. Beträffande hur speciallärarna fungerar 

som samtalspartner ges lite vaga beskrivningar, men att möjlighet helt klart finns till detta. 

Sammantaget kan man säga att speciallärarna, utifrån de tre rektorsintervjuerna, lämnat den 

gamla speciallärarrollen och ges förutsättningar att arbeta i linje med examensordningen för 

speciallärarutbildningen även om det fortfarande finns olika aspekter att utveckla i 

arbetsuppdraget på de olika skolorna.  Exempelvis påpekas organisatoriska och 

schematekniska faktorer som en utmaning i arbetsuppdraget. Även avsaknad av en 

arbetsbeskrivning medför osäkerhet hos lärarna i vad de kan förvänta sig från specialläraren, 

vilket beskrivs på två av de tre skolorna. Skolkulturella hinder för arbetsuppdraget kan också 

vara att exempelvis lärare inte vill ta emot handledning eller rådgivning från speciallärarna i 

matematik. Samtliga rektorer beskriver också att de har ett gott samarbete med specialläraren 

i matematik och att de ser rektorsrollen som betydelsefull för att forma arbetsuppdraget för 

specialläraren. I rektorsutbildningen tar man inte upp det specialpedagogiska fältet och det 

råder en osäkerhet bland rektorerna kring likheter och skillnader i de specialpedagogiska 

yrkesrollerna.  
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Analys och Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en analys och diskussion av det som framkommit i studien. Resultat 

från enkätundersökningen, speciallärarnas kommentarer och reflektioner samt rektorernas 

berättelser jämförs, analyseras och diskuteras i relation till examensordningen för 

speciallärarutbildningen samt till rapportens bakgrund. För att göra avsnittet överskådligt 

indelas detta analys- och diskussionsavsnitt i underrubriker så att det ska vara enkelt för 

läsaren att återfinna särskilt intressanta teman och samtidigt se en struktur i diskussionen. De 

teman som analyseras och diskuteras presenteras nedan under rubrikerna Behovet av 

speciallärare, En gemensam syn, Det komplexa uppdraget, Speciallärarnas arbetsuppdrag i 

relation till examensmålen för utbildningen, Rektors betydelse för formandet av de 

specialpedagogiska yrkesfunktionerna samt Speciallärare eller specialpedagog. Studiens 

enkät- och intervjuundersökning kommenteras sedan i en Metoddiskussion där också 

reflektion görs kring studiens undersökningskvalitet. Sist återfinns en Avslutande diskussion 

och förslag på fortsatt forskning. 

Behovet av speciallärare 

Den nya speciallärarutbildningen inom bland annat matematik infördes höstterminen 2008 

(Utbildningsdepartementet, 2007) och inom svensk forskning ser bland annat Jerry 

Rosenqvist, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, ett behov av 

speciallärare (Pedagogiska magasinet, 2008). I skollagen (SFS 2010:800) tydliggörs att det 

inom elevhälsan ska finnas tillgång till specialpedagogisk personal med kompetens så att 

elevers behov av insatser kan tillgodoses. Att det därmed finns ett behov av speciallärare i 

matematik kan således ses från olika håll. Detta bekräftas också från både speciallärarnas och 

rektorernas upplevelse i denna studie då det gemensamt framkommer att specialpedagogisk 

kompetens inom matematik är efterfrågat. Då 45 av 46 utexaminerade speciallärare i 

matematik också har erfarenhet av arbetet som speciallärare i matematik, efter att de tagit ut 

sin examen, kan också detta tolkas som ett tecken på att behovet av yrkesgruppen är stort. 

Däremot är en femtedel anställda som speciallärare i kombination med annat vilket kan tolkas 

både positivt och negativt. Kanske vill man å ena sidan se till att ta vara på kompetensen hos 

speciallärarna i olika utvecklingsuppdrag eller så prioriterar man å andra sidan inte 

specialläraruppdraget inom matematikämnet tillräckligt, vilket inte ger utrymme för full 

tjänst? Eventuellt finns helt enkelt inte ett tillräckligt stort elevunderlag eller tillräckligt med 

resurser för att fylla en hel tjänst som speciallärare?  

En gemensam syn? 

Ett flertal forskare (bla. Engström, 2003; Helldin, 2003) hävdar att det kompensatoriska/ 

kategoriska perspektivet dominerar  i skolverksamheten vilket medför ett individcentrerat 

tankesätt. Detta anser Nilholm (2013) beror på bland annat djupt rotade tankestrukturer och 

kulturella mönster. I denna studie tydliggörs också en tendens i både speciallärarnas och 

rektorernas upplevelser att det bland klasslärare och ämneslärare generellt råder ett 

kategoriskt synsätt på elever i svårigheter. Detta är problematiskt då det enligt Lunde (2011) i 

princip inte finns någon forskning som visar att kompensatorisk specialundervisning leder till 

att elever så småningom fungerar i det vanliga klassrummet igen.  

 

Malmgren Hansens longitudinella studie (2002) visar också på att omgivningens 

förväntningar ofta skiljer sig från vad specialpedagoger representerar vilket delvis kan ses 

även i denna studie. Här är det nämligen endast en fjärdedel av informanterna som arbetar i en 

pedagogisk praktik med ett överensstämmande perspektiv mellan samtliga yrkesgrupper 

(skolledning, speciallärare/ specialpedagog och lärare). Resultatet i studien bekräftar således 
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Göranssons farhåga (Specialpedagogik, 2012) då hon problematiserar att det i en 

skolverksamhet kan finnas olika professioner som strävar åt olika håll. I studien går dock 

resultaten från både enkätundersökningen med speciallärarna och intervjuerna med rektorerna 

i linje med varandra då det utifrån båda delstudierna framkommer att det relationella 

perspektivet och dilemmaperspektivet dominerar bland både skolledning och speciallärare/ 

specialpedagog. Synen på orsaken till elevers svårigheter påverkar hur man anser att den 

specialpedagogiska verksamheten ska formas. Kanske är det just det gemensamma synsättet 

mellan dessa yrkesgrupper som ligger till grund för att drygt tre fjärdedelar av speciallärarna 

upplever att det i stor utsträckning funnits en samsyn mellan dem och rektor om vad som 

borde tillhöra deras arbetsuppgifter? I enkätundersökningen med speciallärarna anas implicit 

att det råder en osäkerhet i vilka perspektiv som egentligen dominerar vilket kan tolkas som 

om man ute på skolorna bör kommunicera och reflektera mer kring detta. Genom bland annat 

kommunikation, samarbete och samsyn mellan olika parter i skolan ges nämligen 

förutsättningar för att nå ett lyckat förändringsarbete (Ahlberg, 2001).   

Det komplexa uppdraget 

I rektorernas och flertalet av speciallärarnas uttalanden upplevs dilemmaperspektivet lysa 

igenom då de på olika sätt beskriver en komplex arbetssituation och att det inte är enkelt att 

hitta lösningar. Komplexiteten i att få till just arbetsuppdraget som speciallärare påpekas av en 

fjärdedel av speciallärarna, utan att de fått någon direkt fråga om detta. Speciallärarna 

beskriver att uppdraget innehåller oändligt med arbetsuppgifter och att man ofta får arbeta 

med akut uppkomna situationer. Arbetsuppgifter inom läs- och skrivutveckling kan ingå i 

tjänsten, organisatoriskt kan det saknas samordning och planeringstid tillsammans med lärare 

samt att en medvetenhet saknas för att tillvarata kompetensen hos speciallärarna i matematik. 

Även normer och skolkulturella hinder kan medföra att det är svårt att hävda sig som ny 

speciallärare på en arbetsplats. En utmaning som påpekas är exempelvis att få till 

handledningssamtal med lärare vilket också en rektorsinformant beskriver som en utmaning. I 

övrigt beskriver en annan rektorsinformant att organisation och schema kan försvåra 

speciallärarens arbete.  

 

Enligt Nilholm (2012) är egentligen målbilden för svensk skola inte enkel att fastställa vilket 

medför att det blir svårt att veta vilka mål som ska prioriteras för den specialpedagogiska 

personalen. Att uppdraget är komplext och konfliktfyllt då det är många skiftande krav och 

mål att uppfylla styrks också från andra håll, både nationellt och internationellt (Emanuelsson 

& Persson, 1996; Cole, 2005; Szwed, 2007a; Szwed, 2007b; mfl). Enligt forskningen ses 

också att den specialpedagogiska yrkesrollen är krävande och stressande (Cole, 2005; Szwed, 

2007a; Szwed, 2007b; Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009 mfl) vilket kan jämföras med 

denna studie där endast fyra speciallärare upplevde att de hann med sitt uppdrag till fullo. Den 

allmänna tendensen var istället att majoriteten upplevde sig hinna med uppdraget till viss del i 

varierad utsträckning. Detta är, enligt min mening, en tråkig tendens då det i en pressad 

arbetssituation blir en utmaning att hålla den kvalitet man önskar och det är viktigt att 

reflektera över vad som får stryka på foten. Hinns exempelvis det förebyggande arbetet eller 

det pedagogiska utvecklingsarbetet med? Sker pedagogiska kartläggningar på grupp- och 

organisationsnivå eller blir det endast kartläggningar på individnivå? 

 

I forskning hävdas att det i den svenska skolan hittills visat sig vara svårt att etablera nya 

roller för specialpedagogiskt arbete (Emanuelsson & Persson, 1996; Malmgren Hansen, 

2002). Det generella resultatet från denna studie visar däremot på en ljusglimt. Utifrån 

presentationen i bakgrunden (bla. Magne, 2006; Nilholm, 2012; Palmer; 2010 mfl.) formades 

min förförståelse. Med utgångspunkt i denna förförståelse förväntade jag mig i allmänhet ett 
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resultat som skulle indikera på att den gamla speciallärarrollen, med endast individuellt stöd 

till elever, skulle leva kvar. Jag väntade mig att Rosenqvists och Nilholms farhågor skulle 

besannas och att det skulle vara långt kvar tills den svenska skolan skulle ta vara på 

kompetensen hos de nya speciallärarna i matematik. Glädjande nog har min förståelsehorisont 

förflyttats allt eftersom jag bearbetat och analyserat det empiriska materialet. Det har upplevts 

positivt då resultatet visar att kompetensen hos de nya speciallärarna tas till vara, även om det 

är i en varierad utsträckning. I denna studie ses egentligen endast två speciallärare arbeta 

enligt den gamla speciallärarrollen, med individuellt stöd eller stöd i liten grupp som enda 

arbetsuppgift. Något har hänt! Kanske är det specialpedagogerna som, under de senaste dryga 

två årtiondena, banat väg för det vidare arbetsuppdraget också hos de nya speciallärarna? Ja, 

vem vet? En orsak är inte lätt att finna, beskriva eller förklara och tillhör inte heller syftet med 

denna studie. Nedan analyseras och diskuteras däremot ytterligare kring arbetsuppdraget i 

praktiken för dagens speciallärare i matematik. 

Speciallärarnas arbetsuppdrag i relation till examensmålen  

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten i relation till examensmålen för 

speciallärarutbildningen. För att tydligt koppla analysen till resultatdelen och synliggöra vad 

som diskuteras så har fetmarkeringar gjorts. Genom fetmarkeringarna blir det enkelt att se vad 

varje stycke handlar om och därmed blir texten mer läsarvänlig.  

 

Enligt examensordningen för speciallärare (SFS 2008: 132) tydliggörs, som tidigare nämnts 

ett antal gånger, att speciallärarna idag har ett betydligt vidare arbetsuppdrag än tidigare. Det 

tilltänkta arbetsuppdraget är mindre kategoriskt och innehåller varierade arbetsuppgifter på 

både organisations- grupp- och individnivå. Enkätundersökningen visar att drygt hälften av 

speciallärarna ofta eller ibland arbetar förebyggande med lärmiljöer, vilket är positivt i sig. 

Däremot är det oroväckande att så många som 18 av 43 speciallärare sällan eller aldrig arbetar 

förebyggande med lärmiljöer då det förebyggande arbetet särskilt betonas i skollagen (SFS 

2010:800, 2 kap 25§). Även forskning tydliggör att huvuduppgiften i det specialpedagogiska 

uppdraget handlar om att fortlöpande undanröja hinder för lärande och delaktighet, vilket 

medför att det specialpedagogiska arbetet rör sig i ett spänningsfält mellan skolans 

organisation, innehållet i undervisningen samt den enskilde eleven (Ahlberg, 2001). 

 

Rektor är ansvarig för att leda, samordna, utvärdera och utveckla utbildningen (SFS 

2010:800). I detta arbete ska specialläraren också kunna bidra genom sin förmåga att 

genomföra uppföljning och utvärdering samt att även leda det pedagogiska arbetet. 

Enkätresultatet visar att fler än två tredjedelar av speciallärarna ofta eller ibland också arbetat 

med att leda pedagogisk utveckling och att en ungefär lika stor andel dessutom arbetar i 

liknande omfattning med uppföljning och utvärdering som ett led i utvecklingsarbetet. Detta 

är glädjande då uppföljningsarbetet är mycket betydelsefullt för att kunna genomföra bättre 

förutsättningar för skolans alla elever (Skolverket, 2009b). 

 

En annan viktig aspekt, för att öka lärandet och utveckla hela skolans verksamhet, är just 

samarbete och kommunikation mellan alla parter i skolan (Ahlberg, 2001). Skollagen (SFS 

2010: 800) påpekar också, som tidigare nämnts, att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till 

personal med kompetens så att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Med utgångspunkt i detta är resultatet från enkätundersökningen glädjande då speciallärarna 

verkar ses som en viktig resurs i elevhälsoteamet eftersom i princip alla samverkar med 

skolans elevhälsoteam. Från rektorsintervjuerna sågs ett ytterligare djup i denna fråga och här 

framkom att specialläraren i matematik i två av de tre fallen inte satt med i elevhälsoteamet 

även om specialläraren samverkade med teamet. I Dans fall förklarades detta vara utan 
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speciell tanke och endast bero på att teamet inte skulle bli för stort och ohanterligt. Genom 

intervjuerna ges här exempel på att en samverkan inte nödvändigtvis betyder att specialläraren 

i matematik sitter med i elevhälsoteamet och ser den samlade bilden av elever i svårigheter på 

skolan. I dessa fall samverkar ändå specialläraren på något sätt med yrkesgrupper inom 

elevhälsoteamet och då mer specifikt just då det rör matematiksvårigheter. Detta bör 

reflekteras över så att man inte avfärdar vikten av att ha med personal med specialpedagogisk 

kompetens inom matematik i elevhälsan, för att kunna tillgodose de insatser som behövs. 

 

Samverkan kan också ske med andra yrkesgrupper på skolan och det har visats att 

reflekterande handledningssamtal över handlingar och tankar i det vardagliga arbetet är lyckat 

för att nå ett förändringsarbete (Ahlberg, 2001). I enkätundersökningen fungerar mer än två 

tredjedelar av speciallärarna som samtalspartner och rådgivare till lärare respektive 

enskilda elever, vilket visar att speciallärarna generellt bedöms som viktiga samtalspartners. 

Detta resultat går i linje med annan forskning som också visar att den rådgivande och 

handledande rollen hos specialpedagogisk personal varit viktig och uppskattad (Malmgren 

Hansen, 2002; Szwed, 2007b). Det verkar däremot vara en utmaning att förverkliga den mer 

handledande specialpedagogiska rollen (Malmgren Hansen, 2002; Takala, Pirttimaa & 

Törmänen, 2009) även om det anses genomförbart (Heimdal Mattson, 2007). I samtliga 

rektorsintervjuer framkommer att speciallärarna har möjlighet att fungera som samtalspartner 

och i två av fallen beskrivs också detta med handledningssamtal som mycket givande, även 

om en rektor påpekar att det kan vara en utmaning att få till detta om inte lärarna är redo. 

 

Enkätresultatet visar att pedagogiska utredningar/ kartläggningar är en viktig arbetsuppgift 

för speciallärarna i matematik då endast två informanter uppger att de aldrig arbetat med 

detta. Att utredning inför upprättande av åtgärdsprogram är viktigt förklaras också av 

Skolverket (2013). Det som inte får glömmas i kartläggningsarbetet är att kartläggningen ska 

omfatta hela elevens skolsituation med hänsyn till omständigheter på både individ-, grupp- 

och organisationsnivå (ibid.). Detta är intressant att reflektera över då ett flertal speciallärare 

upplever att de arbetar i ett komplext uppdrag där de inte till fullo hinner med sitt 

arbetsuppdrag. De upplever också ibland skolkulturella hinder där klasslärare och ämneslärare 

i allmänhet har ett mer kategoriskt synsätt på elever i svårigheter och det man inte får svar på i 

denna studie är på vilken nivå kartläggningarna genomförs. Är kartläggningarna inriktade på 

alla tre nivåer eller blir det endast ett individperspektiv som studeras? Beträffande 

kartläggningar så ses i exempelvis rektor Barbros fall ett medvetet kartläggningsarbete för att 

kunna förändra arbetet på gruppnivå, medan detta inte framgår lika tydligt i de övriga 

rektorsintervjuerna. På Dans skola har specialläraren i matematik ännu inte deltagit i arbetet 

med kartläggningar, men under intervjun framkommer det att Dan ser att man bör ta tag i 

detta framöver så att specialläraren i matematik blir mer delaktig i kartläggning och analys då 

ämnet matematik är aktuellt.  

 

En bra kartläggning lägger sedan grunden för hur arbetet ska gå vidare och Skolverket (2013) 

betonar vikten av att skriva genomarbetade åtgärdsprogram, där mål och åtgärder inte endast 

ska vara inriktade på individnivå. Just detta arbete med att utforma och genomföra 

åtgärdsprogram framskrivs också, i examensordningen, som en av de möjliga 

arbetsuppgifterna för dagens speciallärare. Tittar man på resultatet från enkätundersökningen 

är det endast sju speciallärare som sällan eller aldrig är delaktiga i arbetet med 

åtgärdsprogram. Detta indikerar att arbetet med åtgärsprogram är en viktig arbetsuppgift för 

dagens speciallärare i matematik. Även från rektorsintervjuerna beskrivs i två av tre fall att 

specialläraren i matematik är involverad i arbetet med åtgärdsprogram där rektor Barbro ser 

en utmaning i arbetet då klasslärarna tänker mer kategoriskt än specialläraren, som har ett mer 
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relationellt synsätt på elever i svårigheter. Frågan är dock hur speciallärarens arbete 

tillsammans med elever i behov av särskilt stöd gestaltar sig. Arbetar de mestadels i 

särskiljande lösningar eller hur ser det ut?  

 

Ja, i allmänhet innebär generellt det specialpedagogiska stödet ofta särskiljande lösningar 

(Skolverket, 2009b) även om studier visat att undervisning i heterogena grupper generellt är 

det bästa för alla elever (Persson, 2007a). Däremot kan mindre grupper vara positivt för elever 

med mindre gynnad socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund (Ahlberg, 2001; 

Skolverket, 2009a). Mindre grupper ger nämligen mer tid till kommunikation vilket är viktigt 

för lärande i matematik (Ahlberg, 2001). Ett flertal andra studier visar också enligt Lunde 

(2011) att effekten av just matematiklärande är större när elever i svårigheter får hjälp enskilt 

jämfört med i grupp och att lärarledd undervisning ger bäst resultat.  Analyserar man då 

enkätresultatet så går detta i linje med nyss presenterad forskning då individuellt stöd och 

stöd i liten grupp fortfarande är en vanligt förekommande arbetsuppgift för dagens 

speciallärare i matematik. Speciallärarna arbetar också med stöd inkluderat inom klassens 

ram även om detta inte sker i samma omfattning som det enskilda stödet eller stödet i liten 

grupp. Kopplar man detta till bland annat Lundes resultat ovan så kanske det inte ska 

kritiseras så hårt, eller? Ja, enligt Nilholm (2012) är målbilden för skolan komplex och det är 

inte lätt att veta vilka mål som ska prioriteras. Det som kan vara gynnsamt i ena fallet kan 

vara direkt olämpligt i ett annat och enligt skollagen är det är hela tiden elevens bästa som ska 

vara utgångspunkt i arbetet (SFS 2010:800). Nilholm (2012) anser att inkludering och 

delaktighet framhålls som eftersträvansvärt i forskning men att detta inte kan ses specifikt i 

varken skollagen eller de senaste läroplanerna. Det som skrivs fram i skollagen är dock att 

särskilt stöd i första hand ska ges i den gemenskap eller gruppering som eleven normalt tillhör 

och endast om det finns särskilda skäl får beslut tas som innebär att särskilt stöd ges 

individuellt eller i annan undervisningsgrupp. Historiskt har då speciallärarens uppgift varit 

att ansvara för specialundervisning enskilt, i små undervisningsgrupper eller specialklasser 

(Persson, 2007a) och detta är som sagt var vanligt än idag både i Sverige (Skolverket, 2009b) 

och i Finland (Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009). I denna finska studie sågs att det sällan 

förekom samarbete med lärare i det ordinarie klassrummet även om detta förekom i något 

högre utsträckning i högre stadier och vid större skolor (ibid.). Ser man på resultatet från 

rektorsintervjuerna så var det på Anders högstadieskola ovanligt att specialläraren 

samverkade med läraren i klassrummet (förutom i början av terminen) medan denna 

samverkan i klassrummet tillhörde en av huvuduppgifterna i arbetet på Dans skola. Även på 

Barbros grundskola arbetar specialläraren tillsammans med elever i helklass.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att dagens speciallärare i matematik i allmänhet 

verkar i ett nytt, vidare arbetsuppdrag som går i linje med examensordningen för utbildningen, 

även om resultatet på sina håll gärna kunnat vara ännu bättre. I detta sammanhang är det 

intressant att fundera över hur ett ”idealt fall” av en speciallärartjänst skulle kunna beskrivas. 

Ja, en sådan beskrivning skulle kunna bli hur detaljerad och mångfacetterad som helst men 

förenklat skulle ett ”idealt fall” kunna beskrivas genom att specialläraren hade ett varierat 

arbetsuppdrag i linje med examensordningen. I ett ”idealt fall” skulle också rektor vara väl 

medveten om speciallärarens kompetens och en samsyn skulle råda mellan rektor och 

speciallärare om vilka arbetsuppdrag som skulle ingå i speciallärarens tjänst. Tittar man då på 

detaljnivå i det empiriska underlaget från enkätundersökningen så ses det ”ideala fallet” på 

arbetsuppdraget speciallärare i ungefär en fjärdedel av fallen. I dessa fall råder nämligen en 

samsyn med rektor om vad arbetsuppdraget ska innehålla och rektor verkar väl medveten om 

kompetensen hos specialläraren. Specialläraren får också i dessa fall arbeta i hög utsträckning 

utifrån ett varierat arbetsuppdrag som väl stämmer överens med examensordningen. Denna 
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grupp av speciallärare får nämligen ofta eller ibland arbeta med åtminstone tolv av de tretton 

efterfrågande arbetsuppgifterna i enkäten, vilka analyserats och diskuterats i detta avsnitt. 

Bland dessa ideala fall saknas dock en arbetsbeskrivning i ganska precis hälften av fallen samt 

att ungefär hälften av speciallärarna också upplever att de i ganska liten grad hinner med sitt 

arbetsuppdrag. Enkätresultatet visar vidare att det egentligen endast är ett par speciallärare 

som arbetar helt traditionellt enligt den gamla speciallärarrollen med individuellt stöd eller 

små undervisningsgrupper som enda arbetsuppdrag. Båda dessa speciallärare upplever att de 

inte har en samsyn med rektor om vad som bör vara deras arbetsuppgifter och de saknar båda 

en arbetsbeskrivning. Den ena arbetar del av sin tjänst som speciallärare och då är det endast i 

liten grupp eller halvklass. Den andra specialläraren beskriver att hon har ett uppdrag i ett 

projekt som inte fungerar fullt ut där hon upplever att hennes kunskaper inte kommer till sin 

fulla rätt trots behovet. Hon arbetar i huvudsak med enskilt stöd till elever i svårigheter och 

skriver att ”… det jag vill säga är att speciallärare och rektor måste kunna samarbeta och ha 

en gemensam syn för att stödet som ges ska bli bra”. Rektors betydelse för specialpedagogisk 

verksamhet och specialpedagogiska yrkesroller diskuteras ytterligare i nästa avsnitt.  

Rektors betydelse för formandet av de specialpedagogiska yrkesfunktionerna 

Rektors ansvar för ledning, samordning och utveckling av det pedagogiska arbetet är tydligt 

beskrivet i skollagen (SFS 2010:800). Rektor har dessutom ett särskilt ansvar för att 

undervisningen och elevhälsan utformas så att elever som är i behov av särskilt stöd får detta 

tillgodosett (SKOLFS 2011:144). Skolledare har därmed en avgörande betydelse för hur 

specialpedagogisk verksamhet organiseras och genomförs samt hur den specialpedagogiska 

yrkesrollen formas (Malmgren Hansen, 2002). I denna studie ses denna medvetenhet också 

hos de intervjuade rektorerna som alla regelbundet är involverade i elevvårdsarbetet. Samtliga 

rektorer har varit med och format yrkesrollen på respektive skola och rektorerna upplever 

själva att de har stor betydelse för hur arbetsuppdraget som speciallärare blir i praktiken. 

Däremot är det viktigt att i samband med detta fundera över hur arbetssituationen ser ut för 

rektorerna idag, så att de verkligen har möjlighet att bedriva det pedagogiska ledningsarbete 

som de ska ansvara för. Från de inledande samtalen med speciallärarna i denna studie svarade 

nämligen ungefär hälften att deras rektor nog inte var en möjlig informant då rektorn beskrevs 

stressad, upptagen, nytillsatt efter många rektorsbyten, eller just på väg att sluta. Detta 

indikerar, enligt min mening, på en turbulent situation kring skolornas pedagogiska ledare. 

Detta är negativt i sig eftersom jag anser att det pedagogiska och specialpedagogiska 

utvecklingsarbetet samt formandet av de nya specialpedagogiska yrkesrollerna försvåras, om 

rektorerna inte orkar eller hinner med sina uppdrag.  

 

I enkätundersökningen framkom att en klart övervägande del av rektorerna hade genomgått 

rektorsutbildningen, vilket också var fallet för de tre rektorerna som intervjuades. Detta är 

positivt eftersom skolledningens utbildningsbakgrund visats vara betydelsefull för den 

specialpedagogiska verksamheten (Malmgren Hansen, 2002). Studien går i linje med detta 

eftersom resultatet sammanfattningsvis visar på att den gamla speciallärarrollen generellt har 

övergivits till förmån för ett vidare specialpedagogiskt uppdrag, i linje med 

examensordningen. Är det då rektorsutbildningens förtjänst? Nja, i rektorsutbildningens mål 

och innehåll uttrycks inget specifikt om det specialpedagogiska fältet eller de 

specialpedagogiska yrkesrollerna (Skolverket, 2010) och inte heller rektorerna i intervjuerna 

kan minnas att detta togs upp i utbildningen. Däremot framgår från intervjuerna att rektorerna 

är väl medvetna om vad skollagen säger beträffande arbetet med elever i svårigheter, vilket 

givetvis är betydelsefullt för den specialpedagogiska verksamheten.   
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Kommuner har stor frihet att välja sin organisation och rektor har frihet att besluta om hur 

resurser används och omfördelas (Skolverket, 2009a). Detta överensstämmer med Anders, 

Barbros och Dans berättelser där det framgår att deras organisation sinsemellan ser lite olika 

ut samt att speciallärarna på deras skolor har delvis olika arbetsuppgifter då det kan variera 

mellan skolorna i hur specialläraren arbetar med stöd till elever, samverkar med lärare och 

elevhälsoteam, fungerar som samtalspartner och deltar i arbetet med kartläggning och 

åtgärdsprogram. Gemensamt är dock att det på samtliga skolor finns en flexibilitet i hur man 

arbetar med särskilt stöd i matematik, vilket är positivt.  I Heimdal Mattsons studie (2007) 

sågs en variation där vissa rektorer verkade i en inkluderande riktning medan andra i en 

exkluderande riktning. Använder man den tolkning som gjordes av Heimdal Mattson (detta 

har presenterats ytterligare i bakgrunden) kan man i allmänhet säga att rektorerna Anders, 

Barbro och Dan arbetar i en inkluderande riktning. I en svensk studie, som tidigare nämndes i 

bakgrunden, påvisas att skolledare kan se både organisatoriska och individuella lösningar som 

viktiga för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist & Nilholm, 2013). Detta 

framkommer även i denna studies genomförda rektorsintervjuer. I Lindkvists och Nilholms 

studie beskrivs också att skolledarna dagligen möter dilemman att hantera vilket också 

tydliggörs i rektorsintervjuerna med Anders, Barbro och Dan där de beskriver varierade 

hinder och utmaningar att arbeta med. 

Speciallärare eller specialpedagog 

I enkätundersökningen påvisas tydligt att speciallärarna upplever att rektor helt eller i hög 

grad känner till speciallärarnas kompetens/ utbildning. Däremot framkommer det i 

speciallärarnas kommentarer att det i allmänhet råder en förvirring mellan arbetsuppdragen 

som speciallärare och specialpedagog i praktiken. Heimdal Mattsons undersökning (2007) 

visar att skolledarna i deras studie inte var säkra på skillnaden mellan dåtidens speciallärare 

och specialpedagoger och skolledarna var osäkra på utbildningarnas syfte och innehåll. Sedan 

Heimdal Mattsons undersökning har nu specialpedagogprogrammet reviderats och den nya 

speciallärarutbildningen har införts i Sverige. Resultatet från rektorsintervjuerna i denna 

studie bekräftar Heimdal Mattsons tidigare resultat då också dagens rektorer är osäkra på de 

specialpedagogiska kompetenserna, även om de har en intuitiv känsla för vad de tänker och 

förväntar sig av de olika rollerna. Däremot är rektorerna idag säkra på vilka titlar den 

specialpedagogiska personalen har på deras skola, vilket kan bekräfta resultatet från 

enkätundersökningen. Resultatet från enkäten ska kanske egentligen tolkas som om rektorerna 

känner till den specialpedagogiska titeln och inte den faktiska kompetensen hos 

speciallärarna? För att öka kunskapen om detta och för att se till att använda kompetensen hos 

dagens speciallärare och specialpedagoger på ett bra sätt anser jag att det vore en god idé att 

detta ingick som en del i rektorsutbildningen. För de som redan genomgått 

rektorsutbildningen borde kanske någon kortkurs eller vidareutbildning kunna ges som tar upp 

det specialpedagogiska fältet och de specialpedagogiska yrkesrollerna. Genom en ökad 

kunskap om detta skulle, med start hos skolornas pedagogiska ledare, en utvecklad 

pedagogiskt verksamhet möjliggöras. De specialpedagogiska kompetenserna skulle kunna 

tillvaratas på ett ännu bättre sätt och därigenom komma den enskilde eleven till gagn. 

 

Som nämnts har tyvärr en stor majoritet (tre fjärdedelar) av speciallärarna i matematik ingen 

tydlig arbetsbeskrivning för uppdraget. Ett tydligt dokumenterat arbetsuppdrag beskrevs 

också endast i en av rektorsintervjuerna. I de båda andra intervjuerna saknades en tydlig 

arbetsbeskrivning och i dessa fall varierade det i hur övriga lärare såg på uppdraget och vilka 

förväntningar de hade på den specialpedagogiska funktionen. På båda dessa skolor beskrivs 

detta som ett bekymmer och rektorerna påpekar sin egen viktiga roll i att arbeta med att 

förtydliga och kommunicera arbetsuppdraget speciallärare. Då forskning visat (bla Persson, 
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2007a) att det varit svårt att förändra specialpedagogiska yrkesroller och att en oklar 

arbetsbeskrivning kan vara ett huvudproblem i arbetet (Takala, Pirttimaa och Törmänen, 

2009) är det viktigt att genomtänkta och tydliga arbetsbeskrivningar dokumenteras för de 

specialpedagogiska yrkesfunktionerna. Detta borde kommuniceras till övriga pedagoger på 

skolorna så att alla blir medvetna och trygga med vad som gäller. För att också öka kunskapen 

om de specialpedagogiska yrkesrollerna och konsekvenserna i den praktiska verksamheten 

håller jag med Persson (2007a) om att mer forskning borde göras inom detta område.  

 

Enligt Lindqvist och Nilholm (2013) arbetar oftast speciallärare direkt med elever eller med 

mindre grupper av elever medan specialpedagoger har en bredare yrkesroll jämfört med 

speciallärarna. Att speciallärare arbetar individuellt eller i liten grupp med eleverna bekräftar 

även min studie, men däremot tydliggörs klart och tydligt att många andra arbetsuppdrag 

också är viktiga för dagens speciallärare i matematik. Rektorerna i studien ser i allmänhet att 

specialpedagogen har ett mer övergripande ansvar och specialläraren ett mer riktat ansvar och 

en större ämneskunskap. Speciallärarna i studien kommenterar dock att denna uppdelning i de 

specialpedagogiska rollerna är problematisk av olika anledningar. Dels råder det enligt dem, 

som tidigare nämnts, en svårighet att skilja på uppdragen på skolorna och sedan framkommer 

också en upplevelse av att specialpedagogisk personal oftast får arbeta med samma sysslor 

oavsett examen. Det ligger, enligt min mening, en fara i att specialpedagogisk personal 

arbetar inom områden där de saknar kompetens. Både speciallärare och rektorer i denna studie 

problematiserar detta då det exempelvis finns speciallärare i matematik som gör läs- och 

skrivutredningar och arbetar med språkutveckling. Det beskrivs också att specialpedagoger 

arbetar med stöd i matematik även om de saknar ämneskomptensen samt att exempelvis 

förskollärare vidareutbildats till specialpedagoger för att därefter arbeta i skolan.  

Sammantaget anser jag att det är viktigt att våga diskutera detta även om det kan upplevas 

som ett känsligt område. Enligt min mening handlar det om en okunskap hos skolor och 

kommuner om hur de specialpedagogiska kompetenserna ska tas tillvara eller om 

organisatoriska dilemman i verksamheten med att ”fylla tjänster”. Det är viktigt att i detta läge 

inte klandra den enskilde specialläraren eller specialpedagogen för att ”fuska inom områden” 

där de inte har sin grundkompetens utan detta bör ses som huvudmannens ansvar. I dagsläget 

ska man som utbildad specialpedagog eller speciallärare förenklat sägas arbeta inom det 

stadie och inom de ämnen där man har sin grundkompetens (SFS 2011:326). Att 

skolverksamheten har svårt att anpassa sig till detta är problematiskt. Persson (2007b) har 

verkligen en poäng i då han påpekar att organisatoriska brister måste reflekteras över så att 

förändringar på denna nivå kan genomföras som ger bättre förutsättningar för alla elever. De 

ekonomiska möjligheterna för skolor att ha råd med alla olika specialpedagogiska 

kompetenser påpekas dock som problematiskt av både speciallärare och en rektor.  Kanske är 

det en stor anledning till att pedagoger med varierad specialpedagogisk kompetens är inne och 

”fuskar” inom olika områden? Nåja, men om det är ekonomi som styr så är det kanske bättre 

med deltidstjänster som speciallärare respektive specialpedagog kombinerat med annat så att 

man säkrar kvalitén gentemot eleverna och också tar vara på den komptens som finns vid rätt 

tillfälle. Ett annat förslag är att specialpedagogisk personal arbetar över fler skolor eller 

stadier. Detta problematiseras dock av en rektor som menar att personen med 

specialpedagogisk kompetens då endast gästspelar och träffar eleverna för lite tid av 

skoldagen för att få en helhetsbild av situationen.  

 

Sammanfattningsvis visas i denna studies samlade resultat att speciallärarna i matematik kan 

ha skilda arbetsuppdrag som varierar från skola till skola. Även från forskning i 

Storbritannien ses en stor variation i hur den specialpedagogiska yrkesrollen formas (Szwed, 

2007a). Rollen är också här oklart definierad och kan inte generaliseras varför Szwed föreslår 
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att varje person måste skapa sin yrkesroll utifrån den kontext man befinner sig i. Tydliga 

roller presenteras även som en nyckelfaktor av Szwed vilket styrker mitt förslag på att vi 

absolut bör arbeta medvetet med att kommunicera arbetsuppdraget som speciallärare och 

specialpedagog. Genom detta ges möjlighet för att kunna utveckla den pedagogiska och 

specialpedagogiska verksamheten vilket gagnar alla elever.  

Metoddiskussion 

Den hermeneutiska metodologin har inspirerat både bearbetning och analys i denna studie där 

arbetet gått i ett pendlande mellan del och helhet enligt den hermeneutiska spiralen. I en 

rörelse mellan min förförståelse och det insamlade materialet har tolkning och teman vuxit 

fram induktivt utifrån det material som funnits och tolkningen har sedan avslutats när jag nått 

en rimlig mening – god gestalt. Dock har Ödman (2007) en poäng i då han beskriver att den 

tolkning som betraktas som slutgiltig säkert kommer att omformuleras då vi endast ”fryser en 

stillbild av vår förståelseutveckling”. Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver att man som 

forskare inom det hermeneutiska induktiva perspektivet i långtgående fall kan kontrollera sina 

tolkningar med exempelvis informanterna, vilket inte varit möjligt inom denna studie. För att 

nå god kvalitet i studiens enkät- och intervjuundersökning har dock ett flertal olika 

metodböcker studerats och utifrån detta har medvetna metodval gjorts i arbetet. Nedan 

diskuteras de valda metoderna och därmed också undersökningskvalitén i studien.  

Diskussion om enkätundersökningens genomförande och kvalitet 

Positivt med enkät, för just kvalitén, är att informanten i lugn och ro kan begrunda frågorna 

och överväga svarsalternativen (Eijertsson, 2005). Positivt är också, enligt Eijlertsson, att 

intervjuareffekten elimineras då det inte finns någon intervjuare som ställer frågor och 

följdfrågor vilket alltid påverkar kvalitén i större eller mindre utsträckning. Vad beträffar 

frågorna i enkäten valdes mestadels fyra svarsalternativ i ordinalskalan. Detta val med ett 

jämnt antal svarsalternativ gjordes med inspiration av Eiljertsson (2005) för att tvinga 

informanterna att ta ställning och inte kunna välja ett neutralt mittalternativ. För att 

kontrollera frågeställningarna i enkäten genomfördes en pilotstudie vilket betonas som viktigt 

för undersökningskvalitén av bland annat Eijlertsson samt Johansson och Svedner (2010). 

Besvarandet av enkäten har gått bra men några funderingar har påpekats från ett antal 

informanter. Dels påpekades att fråga 4 i enkäten kan bli en felkälla då svarsalternativet 2013 

inte fanns med för dem som tagit sin examen under vårterminen 2013. Vissa har dock gjort en 

egen ruta i svarsformuläret och noterat 2013, men det kan inte uteslutas att informanter 

markerat 2012 istället, då inget passande alternativ fanns att välja. Svarsalternativen i fråga 4 

kan därmed medföra felkällor. I och med detta användess inte fråga 4 till mer än att beskriva 

informanterna i undersökningen. Även fråga 10 påpekades vara svår att besvara av ett antal 

informanter (sex stycken). Dels kanske man som informant arbetar på flera olika skolor, vilket 

leder till att frågan är svår/ omöjlig att besvara. Kanske är det, även om man arbetar på en och 

samma skola, svårt att lämna endast ett generellt svar för respektive kategori. Dock kan de 

sammanställda svaren på fråga 10 ge en fingervisning om hur samsynen är på skolorna och ge 

ett mått på om synen på elever i svårigheter är något man överhuvudtaget diskuterar. I 

enkäten hade det också varit bra om fråga 6 gett möjlighet för informanterna att ange på vilket 

eller vilka stadier de nu arbetar som speciallärare, eftersom detta inte nödvändigtvis följer 

grundutbildningen. Som frågan ser ut idag kommer detta inte fram vilket medför att likheter/ 

skillnader inte kan ses i arbetsuppdraget på olika stadier vilket hade varit intressant att 

studera. Med min förförståelse trodde jag att det skulle vara en relativt stor andel speciallärare 

som också hade examen som specialpedagog varför denna fråga om dubbelexamen ställdes i 

enkätformuläret. Min tanke var att genom denna fråga kunna se och jämföra om 

arbetsuppdraget skiljde sig åt mellan speciallärare respektive dem med dubbelexamen, men då 
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det endast var en informant som hade examen som specialpedagog blev inte heller denna 

jämförelse möjlig att genomföra. För att kunna analysera arbetsuppdraget mer nyanserat hade 

det varit bra att ha med frågor om exempelvis kommunstorlek och skolstorlek för att också 

analysera om det finns likheter/ skillnader i hur arbetsuppdraget som speciallärare gestaltar 

sig beroende på dessa faktorer.  Med ytterligare frågor om nuvarande stadie, skolstorlek och 

kommunstorlek hade fler kategorier och jämförelser varit möjliga och därmed hade en 

”förfinad” tolkning och beskrivning kunnat ges. Som studien nu gestaltar sig handlar det mer 

om en generell beskrivning och tolkning från helheten av den studerade gruppen speciallärare 

i matematik.  

 

Denscombe (2012) påpekar att det kan vara vanligt med en så låg svarsfrekvens som 10-15 

procent på postenkäter, men att det inte finns några fastslagna regler om vad som utgör en 

acceptabel svarsfrekvens. Just det betydande bortfallet påpekas som en nackdel av bland annat 

Eijlertsson (2005) samt att informanternas identitet inte kan styrkas med full säkerhet. I denna 

studie var dock svarsfrekvensen mycket hög (85,5%) och kvalitén stärks också i och med att 

informanterna identitet är styrkt då samtliga informanter kontaktats både via telefon, enkät 

och mail. Däremot finns naturligtvis inga garantier för att de som inte valt att delta i 

undersökningen skulle svarat i linje med de övriga 85,5% som deltagit i studien. Trots detta 

anser jag att det är relativt osannolikt att deras svar helt skulle omkullkasta de tendenser som 

setts i de övriga svaren.  

 

Vidare påpekar Eijlertsson att ju sämre konstruerade frågor enkäten innehåller desto större 

blir det interna bortfallet. I denna studie var det interna bortfallet mycket, mycket litet. En 

informant lämnade tomt på fråga 10, vilket en annan informant gjorde på fråga 13. På fråga 

14 var det en informant som inte besvarade just påståendet om att leda pedagogisk utveckling 

och en annan informant besvarade inte det enskilda påståendet om arbete i ”vanliga klasser”. 

Avsaknaden av svar vid dessa fyra interna bortfall kan bero på att informanterna kände sig 

osäkra på frågeställningen eller att de inte kände att ett rättvisande svar kunde lämnas. 

Alternativt kan också svaret rent ha missats att fyllas i då det var många kryss att markera i 

enkäten. Sammantaget kan det minimala interna bortfallet tolkas som att respondenterna var 

säkra på vad som efterfrågades och att frågeställningarna var tydliga för dem. Detta innebär 

att tillförlitligheten i svaren i överlag är goda. Dock svarar informanterna utifrån sin 

förförståelse och subjektiva upplevelse vilket innebär att en annan informant i samma 

situation inte nödvändigtvis skulle fyllt i enkätsvaren på samma sätt. Vissa har också kortare 

erfarenhet av uppdraget speciallärare än andra, vilket kan påverka svaren. I bearbetningen av 

fråga 11-13 har två informanter korrekt lämnat tomt eftersom de inte haft erfarenhet av 

arbetsuppdraget som speciallärare. Detsamma gjordes av samma informanter på fråga 14. I 

analysen av fråga 14 om arbetsuppdraget har ytterligare underlaget minskats med två 

informanter där den ena själv lämnade tomt då hen beskrev att hen arbetat för kort tid för att 

besvara frågan. Den andra besvarade delvis fråga 14, men då hen endast arbetat 12 dagar som 

speciallärare innan hen besvarade enkäten plockades informanten helt bort från besvarandet 

av fråga 14.  

 

I linje med Vetenskapsrådet (2002) informerades speciallärarna om deras möjlighet att ta del 

av denna studie då den är sammanställd och klar. På så sätt kunde informanterna uppleva sitt 

deltagande mer meningsfullt och förhoppningsvis bidrog detta till deras engagemang. Kanske 

var det dock de inledande personliga telefonsamtalen som skapade en närhet mellan mig som 

forskare och informanterna och att detta bidrog till informanternas nyfikenhet och intresse för 

studien. Oavsett vad som var anledningen till den höga svarsfrekvensen anser jag att det stora 
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engagemanget i deltagandet och de många kommentarerna och reflektionerna stärker 

trovärdigheten i enkätundersökningen.  

Diskussion om intervjustudiens genomförande och kvalitet 

Enligt Denscombe (2009) innebär intervjuareffekten att människor svarar olika beroende på 

hur de uppfattar den som ställer frågorna. Faktorer som främst påverkar är intervjuarens ålder, 

kön och etniska ursprung. För att informanterna skulle känna sig trygga med vem jag var, på 

andra sidan telefonluren, berättade jag kort om mig själv redan i det inledande mailet som 

skickades till rektorerna. I mailet beskrevs min ålder, bostadsort samt en kort beskrivning över 

min arbets- och familjesituation. Själva intervjuandet beskrivs sedan som ett hantverk där 

skickligheten hos den som intervjuar betonas (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom den 

exakta proceduren för själva utförandet av intervjun inte var förutbestämd så påpekas att man 

som intervjuare måste ha god kompetens inom både intervjutemat och vara medveten om vad 

man bör tänka på utifrån de metodologiska alternativ som finns. Jag är nybörjare på att 

intervjua, men genom att noggrant studera litteratur om intervjumetod och sätta mig in i 

ämnesområdet ordentligt har ett medvetet arbete genomförts för att nå god kvalitet. 

Intervjuerna samt intervjuguiden har förberetts på ett genomarbetat och noggrant sätt. Tyvärr 

fanns inte tid för provintervjuer, vilket självklart hade varit positivt. För att motverka 

snedvridna resultat och selektiva tolkningar summerades i intervjuerna vad som framkommit, 

både löpande och som avslutning, så att respondenterna skulle kunna kommentera detta. Det 

behövdes dock inga kommentarer utan uppfattningen överensstämde med vad som uttryckts. 

Vidare försökte jag minimera min inverkan på undersökningsresultatet genom att inta en 

neutral hållning, men samtidigt vara nyfiken, tyst och lyssnande under intervjuerna. Detta 

betonas som viktigt av exempelvis Kvale och Brinkmann (2009)  samt Denscombe (2012). 

Vid genomlyssnandet av intervjuerna visar det sig också att min hållning varit neutral. 

Respondenterna beskrev dessutom att de upplevt intervjun okej, oproblematisk, spännande 

och lärorik, vilket är en god grund för tillförlitliga svar. Utifrån ovanstående aspekter är 

upplevelsen att jag inte, trots min maktposition i intervjuerna, påverkat respondenterna 

särskilt mycket och att tillförlitligheten kan sägas vara relativt goda i intervjuerna, eftersom 

informanterna också enkelt svarade på de frågor som ställdes.  Dock är detta en egen 

subjektiv bedömning och då resultaten endast är baserade på tre intervjuer kan inga 

generaliseringar göras från dessa resultat. Istället speglar resultaten, genom min tolkning, just 

den grupp informanter som deltagit i studien.  

Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att utifrån speciallärares och rektorers perspektiv tolka, beskriva 

och analysera hur de upplever och beskriver speciallärarens arbetsuppdrag i praktiken. Syftet 

var också att jämföra dessa upplevelser och beskrivningar med examensmålen för 

speciallärarutbildningen. Genom enkätundersökningen med speciallärarna och intervjuerna 

med rektorerna anser jag att studien i hög grad besvarat det som avsågs.  

 

Resultatet visar sammanfattningsvis, från både speciallärarnas och rektorernas perspektiv, att 

dagens speciallärare i matematik i allmänhet verkar i ett nytt, vidare arbetsuppdrag som går i 

linje med examensordningen för utbildningen. Dock beskrivs arbetsuppdraget komplext samt 

att olika organisatoriska och skolkulturella hinder kan försvåra arbetet. Specialpedagogisk 

kompetens inom matematik är efterfrågat och det finns ett behov av yrkesgruppen. Resultatet 

visar dock att det råder en förvirring beträffande likheter och skillnader mellan speciallärare 

och specialpedagog och att det kan vara en utmaning att få till den specialpedagogiska 

yrkesrollen i praktiken. 
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Lite mer detaljerat visar studiens resultat att speciallärarna i matematik i varierad utsträckning 

arbetar med anpassning och förebyggande arbete av lärmiljöer, med uppföljning och 

utvärdering samt med ledning av pedagogiskt arbete. Speciallärarna samverkar med 

elevhälsoteamen på skolorna även om detta arbete kan utvecklas ännu mer. Speciallärarna är 

viktiga rådgivare och samtalspartners även om resultatet indikerar på att det är en utmaning 

att få till kvalitativ handledning. Avslutningsvis verkar också kartläggningsarbete och arbete 

med åtgärdsprogram vara viktiga arbetsuppgifter för speciallärarna, liksom enskilt stöd och 

stöd i liten grupp. Det är glädjande att så få som endast två stycken speciallärare i 

enkätundersökningen arbetar enligt den gamla speciallärarrollen. Övriga arbetar i olika 

utsträckning enligt ett varierat uppdrag där en fjärdedel av speciallärarna ofta eller ibland 

arbetar med hela tolv av de tretton efterfrågade arbetsuppgifterna, som har direkt koppling till 

examensordningen. Detta var inte vad jag väntade mig när studien inleddes. Utifrån min 

förförståelse befarades att Nilholms (2012) farhåga skulle bevisas och att speciallärarna inte 

alls fick arbeta som det är tänkt. Däremot framkommer i resultatet, i varierad omfattning, både 

från speciallärarnas och rektorernas perspektiv att det är en utmaning att få till det 

specialpedagogiska uppdraget. Utmaningar ses i exempelvis skolkulturella hinder och att det 

generellt inte råder en gemensam syn bland personalen på skolorna över hur man ser på elever 

i svårigheter. Detta påverkar givetvis det specialpedagogiska arbetet. Studiens resultat visar 

också att det är ovanligt med en arbetsbeskrivning över uppdraget som speciallärare vilket är 

negativt. Forskning visar nämligen att en oklar arbetsbeskrivning är ett huvudproblem 

(Takala, Pirttimaa och Törmänen, 2009) varför jag anser att genomtänkta och tydliga 

arbetsbeskrivningar bör dokumenteras för de specialpedagogiska yrkesfunktionerna. Genom 

detta kan uppdragen kommuniceras till övriga pedagoger på skolorna så att alla blir medvetna 

och trygga med vad som gäller.  

 

För att öka kunskapen om de specialpedagogiska yrkesrollerna och konsekvenserna i den 

praktiska verksamheten håller jag med Persson (2007a) om att mer forskning borde göras 

inom detta område. Som vidare forskning, i mitt specifika fall, skulle det vara intressant med 

djupintervjuer tillsammans med ett antal speciallärare från enkätundersökningen. Genom detta 

skulle en ännu djupare, tydligare och mer nyanserad bild av verkligheten kunna ges. Kanske 

borde urvalet av speciallärare göras utifrån skolstadium och skolstorlek för att möjliggöra 

jämförelser. För att ytterligare stärka bilden skulle det också vara intressant med ännu fler 

rektorsintervjuer. Dessa rektorer skulle då också kunna väljas från olika stadier och på olika 

stora skolor.  

 

Genom att exempelvis Kerstin Göransson (Specialpedagogik, 2012) och Claes Nilholm 

(2012) påpekar att det idag finns för lite kunskap om vad specialpedagoger och speciallärare 

arbetar med i skolan ges tydliga argument för behovet av denna studie. Däremot anser jag att 

det generellt är sorgligt om forskningen framöver i första hand fokuserar på att jämföra de 

specialpedagogiska yrkesrollerna och ställa dessa mot varandra istället för att man först satsar 

på att öka kunskapen om de olika rollerna och kommunicerar detta. Studiens resultat visar i 

linje med annan forskning att det i allmänhet råder en osäkerhet om kompetensen hos 

speciallärare och specialpedagoger vilket försvårar hur man använder sig av de olika 

yrkesgrupperna. I rektorsutbildningen verkar inte heller de specialpedagogiska yrkesrollerna 

tas upp, vilket jag ser som en brist. På nationell nivå bör man se till att tydligt kommunicera 

innehållet i de specialpedagogiska yrkesrollerna till huvudmän och skolledare så att 

förutsättningarna ytterligare förbättras. Detta kan ske genom exempelvis rektorsutbildningen, 

via fortbildningskurser eller genom publikationer från skolverket. Eftersom rektor har yttersta 

ansvaret över utbildningen på skolorna bör arbetet starta med kommunikation till rektor för att 

de olika kompetenserna ska komma det svenska skolsystemet och den enskilde eleven till 
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gagn. Som ett led i att ge en inblick och öka kunskapen om speciallärares arbetsuppdrag och 

kompetens i matematik hoppas jag att denna studie kan komma till användning. Kanske kan 

den vara ett litet bidrag på vägen, åtminstone för någon? Som Ahlberg (2001) hävdar är 

kommunikation mellan alla parter i skolan viktigt för att öka lärandet och utveckla skolans 

verksamhet. Jag ser inte att det skulle vara någon skillnad då det gäller att kommunicera just 

kompetens och uppdrag för specialpedagogisk personal. Även om det utifrån denna studie 

finns mer att önska beträffande speciallärarnas uppdrag i praktiken är ändå resultatet betydligt 

bättre än väntat. Jag är positivt överraskad och ser med stor förväntan fram emot ett 

kommande arbetsuppdrag som speciallärare i matematik. Mitt inledande citat är fortfarande 

representativt och får också avsluta denna rapport, men nu med en något mer positiv och 

säker känsla: 

 

- Vad jobbar du med? 

- Jag läser till speciallärare. 

- Jaha… alltså… speciallärare eller specialpedagog? 

- Speciallärare mot matematikutveckling. 

- Jaha, så då ska du jobba MED eleverna? 

- Tja… det är väl tanken, men förhoppningsvis en del annat också… 
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2 
EXAMENSORDNING 

4. Examensbeskrivningar 

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 

YRKESEXAMINA 
 

Speciallärarexamen 

Omfattning 

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 

90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen med inriktning 

mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling, 

annan avlagd lärarexamen med svenska eller matematik 

eller annan avlagd lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper. 

 

Mål 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom 

förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i 

språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 

och stimulans av denna, och 

– visa fördjupad kunskap om elevers lärande och språk-, skriv- och läsutveckling 

eller matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor 

och betygssättning. 
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Senaste lydelse 2007:1337. 

3 

SFS 2008:132 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för enskilda barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt 

förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor 

som rör språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling, 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever, 

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, 

och 

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, 

och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

 

Övrigt 

I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbildningen är 

avsedd. 

För speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00 

Elanders, Vällingby 2008
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Enkät till Speciallärare i matematik som utexaminerats vid Umeå 
Universitet 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön?   □ Kvinna 

□ Man  
 

2. Vilken är din pedagogiska grundutbildning? □ Grundskollärare   □ 1-7 □ 4-9 

     □ Lågstadielärare 

     □ Mellansstadielärare 

     □ Ämneslärare, ange ämne: ____________ 

     □ Gymnasielärare, ange ämne: _________ 

     □ Annat, ange vad: ___________________ 

 

3. Innan jag påbörjade min vidareutbildning till speciallärare arbetade jag som pedagog i: 

    □ mindre än 5 år 

□ 5-15 år 
□ mer än 15 år 

 
4. Vilket år tog du speciallärarexamen?  □ År 2010 

     □ År 2011 
     □ År 2012 
     □ Jag har inte tagit ut min examen. 

 
5. Har du även specialpedagogexamen?  □ Ja □ Nej 

______________________________________________________________________________ 

Nulägesbeskrivning  

6. Under nuvarande termin är jag anställd som…  

Du kan markera flera alternativ. Om du är anställd som speciallärare i kombination med 

annan anställning kan du efter att ha besvarat denna fråga gå direkt till fråga 8. 

□ … speciallärare  Gå till fråga nummer 8. 

□ … specialpedagog  

□ … grundskollärare tidigare år (exempelvis 1-3, 4-6, 1-7) 

□ … grundskollärare senare år (exempelvis ämneslärare, 4-9, 7-9) 

□ … gymnasielärare 

□ … lärare inom vuxenutbildning 

□ … rektor 

□ … annat, ange vad: __________________________ 

7. Vad är främsta orsaken till att du inte är anställd som speciallärare denna termin? 

□ Det finns ingen tjänst att söka. 

□ Jag trivdes inte som speciallärare. 

□ Annat, ange vad: 

__________________________________________________________________________ 
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8. Rektor på skolan genomgår/har genomgått rektorsutbildning. □ Ja 

      □ Nej 

      □ Vet inte 

 

 

9. Rektor på skolan känner till min specialpedagogiska utbildning/ kompetens.  

     □ Instämmer helt 

      □ Instämmer i hög grad 

      □ Osäker 

      □ Instämmer i liten grad  

      □ Instämmer inte alls 

 
 

10. Vilket perspektiv beträffande elever i svårigheter dominerar generellt på arbetsplatsen… 

 

 Kategoriskt 

perspektiv 

Relationellt 

perspektiv 

Dilemma- 

perspektiv 

Vet inte 

… bland skolledning? □ □ □ □ 

… bland klasslärare/ ämneslärare? □ □ □ □ 

… bland speciallärare/ 

specialpedagoger? 

 

□ □ □ □ 

__________________________________________________________________________________ 
Erfarenheter från arbetsuppdraget som speciallärare 
 
Nedanstående påståenden (11-14) besvaras av dig som har eller har haft erfarenhet av 
specialpedagogiskt arbete efter att du genomgått speciallärarutbildningen vid Umeå Universitet.  
 
 

  Stämmer 
helt 

Stämmer 
i ganska 
hög grad 

Stämmer 
i ganska 

liten grad 

Stämmer 
inte alls 

11. På skolan finns/fanns en 
arbetsbeskrivning för uppdraget som 
speciallärare.  
 

□ □ □ □ 

12. Det råder/rådde en samsyn mellan mig 
och rektor om vad som bör vara mina 
arbetsuppgifter. 
 

□ □ □ □ 

13. Jag upplever att jag hinner/upplevde att 
jag hann med mitt arbetsuppdrag. 
 

□ □ □ □ 

 
Kommentar: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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14. I arbetsuppdraget som speciallärare har jag … 
 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig 

… medverkat i skolans förebyggande arbete 

med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer.  

□ □ □ □ 

… arbetat med anpassning av lärmiljöer. □ □ □ □ 

… arbetat med att leda utveckling av 

pedagogiskt arbete med mål att kunna möta alla 

elevers behov. 

□ □ □ □ 

… arbetat med uppföljning och utvärdering som 

ett led i att utveckla matematikundervisningen. 
□ □ □ □ 

… samverkat med andra yrkesgrupper inom 

exempelvis skolans elevhälsoteam. 
□ □ □ □ 

… arbetat som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare till lärare i frågor som rör 

matematikutveckling. 

□ □ □ □ 

… arbetat med att genomföra pedagogiska 

utredningar/ kartläggningar. 

 

□ □ □ □ 

… arbetat med att utforma åtgärdsprogram för 

enskilda elever i samverkan med berörda 

aktörer. 

□ □ □ □ 

… deltagit i arbetet med att genomföra 

beslutade åtgärdsprogram i samverkan med 

berörda aktörer. 

□ □ □ □ 

… arbetat individuellt med elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

□ □ □ □ 

… arbetat med mindre grupper där elever i 

behov av särskilt stöd ingår. 
□ □ □ □ 

… arbetat med ”vanliga” klasser där elever i 

behov av särskilt stöd ingår. 

 

□ □ □ □ 

… arbetat som kvalificerad samtalspartner till 

enskilda elever. 

 

□ □ □ □ 

… Annat, ange vad: □ □ □ □ 
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15. Om det finns något du vill lyfta fram om arbetsuppdraget som speciallärare inom 

matematikutveckling eller om du har några övriga kommentarer så får du gärna skriva 

detta på raderna nedan. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

TACK för din medverkan! 
Glöm inte att skicka blanketten i bifogat svarskuvert. Portot är betalt. / Anki Norman 
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Missivbrev till speciallärare 

Till dig som utexaminerats från Umeå Universitets 

Speciallärarprogram med inriktning matematikutveckling 

Hej! Jag heter Ann – Kristine Norman och läser just nu tredje terminen på 
Speciallärarprogrammet med inriktning matematik vid Umeå Universitet. 
Denna termin ska jag genomföra mitt examensarbete där jag behöver din 
hjälp för att kunna belysa hur speciallärares arbetsuppdrag ser ut i praktiken.  
 
Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur examensmålen för speciallärarutbildningen 
realiseras i skolverksamheten. Jag kommer att genomföra en enkätundersökning med utexaminerade 
speciallärare i matematik samt telefonintervjuer med ett urval av rektorer. 
 
Ditt deltagande i enkätundersökningen är naturligtvis helt frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet om så många som möjligt besvarar enkäten. Besvara den gärna så 
fullständigt som möjligt och skicka tillbaka frågeformuläret i bifogat portofritt svarskuvert. Svara så 
snart du kan men helst inom en vecka. Svaren kommer inte att kopplas till dig som person 
(konfidentialitetskravet) och enkäterna kommer att förstöras direkt efter databehandlingen.  
 
För att få underlag till rektorsintervjuerna hoppas jag också att just din rektor kan tänka sig delta i en 
telefonintervju om maximalt en timme. Självfallet bygger rektors medverkan på frivillighet, med rätt 
att när som helst avbryta. Fullständig anonymitet garanteras också. Om du tror att din rektor kan 
vara en möjlig och intresserad informant får du gärna maila rektors namn och kontaktuppgifter till 
anki.norman@mail.se  
 
Trots att jag orsakat dig ett visst besvär hoppas jag att du vill hjälpa mig att öka kunskaperna om hur 
arbetsuppdraget ser ut för er - dagens speciallärare i matematik. Examensarbetet  kommer efter 
examination januari 2014 att publiceras i DIVA. Du är välkommen att höra av dig om du har några 
frågor eller synpunkter eller önskar ytterligare information om studien. Stort tack på förhand för din 
medverkan! 

 
Ann – Kristine Norman 
Student 
Umeå Universitet 
 
anki.norman@mail.se 

       070-644 34 07 
 

Ia Kling Sackerud 
Ansvarig handledare  
Umeå Universitet 
 
ia.kling@umu.se 
090-786 71 28 

  

  

mailto:anki.norman@mail.se
mailto:anki.norman@mail.se
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Exempel från rådatatabell 
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Arbetat med uppföljning och utvärdering.
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Arbetat med att genomföra pedagogiska kartl.

Arbetat med att utforma åtgärdsprogram.

Arbetat med att genomföra åtgärdsprogram.

Arbetat med individuellt stöd.
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Arbetat förebyggande med lärmiljöer.
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Arbetat med att leda pedagogisk utveckling.

Specialepdagogexamen? (j=ja, n=nej)
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta om din skolledarbakgrund.  

 

2. Berätta om skolan. 

 

3. Beskriv skolan med tanke på exempelvis personal och resursfördelning.   

 

 

Intervjufrågor med koppling till studiens syfte 

Tema 1 med fokus på eleven i behov av stöd i matematik  

4. Hur ser organisationen ut kring eleven i behov av särskilt stöd? 

 

 

Tema 2 med fokus på speciallärarens arbetsuppdrag  

5. Tänk på en vanlig arbetsvecka på skolan… Berätta vad specialläraren i matematik 

arbetar med. 

 

6. Hur är speciallärarens uppdrag formulerat? 

 

7. Ser du några hinder eller utmaningar i speciallärarens arbetsuppdrag? 

 

8. Vilken betydelse har du som rektor för att forma arbetsuppdraget för specialläraren i 

matematik? 

 

9. Specialpedagog eller speciallärare – Beskriv likheter och/ eller skillnader. 

 

 

 

Tema 3 med koppling till rektor 

10. Hur ser ditt och speciallärarens samarbete ut? 

 

11. Tänk tillbaka på den rektorsutbildning du genomgått… hur tar man i denna utbildning 

upp det specialpedagogiska fältet?  
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Missivbrev till rektorer 

 

Till Dig rektor, som har erfarenhet av arbete tillsammans med en 
speciallärare i matematik 

 
Hej! Jag heter Ann – Kristine Norman och läser just nu tredje terminen på 
Speciallärarprogrammet med inriktning matematik vid Umeå Universitet. Denna termin ska jag 
genomföra mitt examensarbete där jag behöver din hjälp för att kunna belysa hur speciallärares 
arbetsuppdrag ser ut i praktiken.  
 
Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur examensmålen för speciallärarutbildningen 
realiseras i skolverksamheten. Jag har genomfört en enkätundersökning med utexaminerade 
speciallärare i matematik och ska nu genomföra telefonintervjuer med ett urval av rektorer. 
 
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 databehandlingen. Fullständig anonymitet garanteras 
självfallet (konfidentialitetskravet). För att jag ska kunna gå vidare i mitt examensarbete önskar jag 
att vi kan boka tid för intervju så snart som möjligt. Ge ditt samtyckte till att delta genom att ringa 
eller maila och ge förslag på tid för intervju.  
 
Trots att jag orsakar dig ett visst besvär hoppas jag att du vill hjälpa mig att öka kunskaperna om hur 
arbetsuppdraget ser ut för dagens speciallärare i matematik. Examensarbetet kommer efter 
examination januari 2014 att publiceras i DIVA. Du är välkommen att höra av dig om du har några 
frågor eller synpunkter eller önskar ytterligare information om studien. Stort tack på förhand för din 
medverkan! 

 
 

Ann – Kristine Norman 
Student 
Umeå Universitet 
anki.norman@mail.se 
070-644 34 07 

 

Ia Kling Sackerud 
Ansvarig handledare  
Umeå Universitet 
ia.kling@umu.se 
090-786 71 28 
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Sammanställning av enkäten i tabell 

 
Sammanställning av enkätens Bakgrundsfrågor numrerade 1-5. 
 
1. Kön: 

Kvinnor 43 

Män 4 

 47 

 
2. Pedagogisk grundutbildning: 

Grundskollärare 1-7 20 Varav tre även uppgivit att de har 
förskollärarexamen. 

Grundskollärare 4-9 16 Varav en också är behörig i matematik för 
gymnasiet. 

Lågstadielärare 2  

Mellanstadielärare 1  

Ämneslärare eller 
Gymnasielärare 

6 2 ma, ke 
1 ma, ke, bi 
1 ma, ke, fy, bi 

Annat 1 
1 

Idrottslärare 
Tidigarelärare 1-5 sv, eng, ma samt 
fritidspedagog. 

 47  

 
 
3. Arbetslivserfarenhet innan vidareutbildning till speciallärare: 

 

Mindre än 5 år 2 

5-15 år 29 

Mer än 15 år 16 

 47 

 
 

4. År för speciallärarexamen: 

2010 20 

2011 9 

2012 11 

2013 (informanternas eget alternativ) 6 

Har inte tagit ut min examen 1 

 47 

 
 

5. Specialpedagogexamen? 
 

Ja 1 

Nej 46 

 47 
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Sammanställning av enkätens frågor om Nulägesbeskrivning numrerade mellan 6-10. 
 
6. Nuvarande anställning: 

Speciallärare 31  

Speciallärare i kombination 
med annat 

10 4 i kombination med grundskollärare 
tidigare år 
4 i kombination med grundskollärare 
senare år 
1 i kombination med utv.uppdrag inom 
kommunen från förskola till åk9 
1 i kombination med handledare för 
matematiklyftet. 

Annat 3 1 undervisar idag i spec.ped vid 
universitet 
1 undervisar 20% vid universitet och 
går forskarutbildning 80% 
1 arbetar idag vid statlig myndighet 

Ingen tjänst finns att söka 3 2 arbetar som gymnasielärare 
1 arbetar som grundskollärare tidigare 
år 

 47  

 
8. Rektor på skolan har genomgått rektorsutbildning: 

Ja 40 

Nej 2 

Vet inte 4 

Annat En beskriver sig vara anställd under flera 
programrektorer. Kan därmed inte svara på 

frågan. (Totalt 47 svar) 

 
 

10. Perspektiv som generellt dominerar på arbetsplatsen beträffande elever i svårigheter. 

 Kategoriskt 
perspektiv 

Relationellt 
perspektiv 

Dilemmaperspektiv Vet inte Annat 
(informanternas 
egna alternativ) 

Skolledning 5 14 12 13 1 kateg/relat 
1 relat/ 
dilemma 

Klasslärare/ 
ämneslärare 

19 7 10 8 1 kateg/ relat  
1 kateg/ 
dilemma 

Speciallärare/ 
Specialpedagoger 

2 16 18 6 3 relat/ 
dilemma 
1 kateg/ 
dilemma 

Totalt 46 svar. Ett internt bortfall där informanten valt att lämna blankt och kommenterat att man 
inte pratar om detta. 
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Sammanställning av enkätens frågor om erfarenheter från arbetsuppdraget som speciallärare. 
 
11. Arbetsbeskrivning och 
12. Samsyn. 
 

 Stämmer helt Stämmer i 
ganska hög 

grad 

Stämmer i 
ganska liten 

grad 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej 

Arbetsbeskrivning 
 

6 5 13 21  

Samsyn 
 

13 24 5 1 2 

Totalt 45 svar eftersom två informanter inte haft erfarenhet av arbetsuppdraget speciallärare. 
 
13. Hinna med arbetsuppdraget. 

Stämmer helt Stämmer i ganska hög 
grad 

Stämmer i ganska 
liten grad 

Stämmer inte alls 

4 18 19 3 

 
14. Arbetsuppdragets innehåll i praktiken. 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Summa 

Förebyggande arbete i 
lärmiljöer. 

10 15 12 6 43 

Anpassning av lärmiljöer. 14 15 9 5 43 

Leda utveckling av 
pedagogiskt arbete. 

17 11 8 5 41st, 1 bortfall, 
1 vet ej 

Uppföljning och utvärdering. 15 15 6 7 43 

Samverkan inom bla. 
elevhälsoteam. 

25 7 9 2 43 

Samtalspartner och rådgivare 
till lärare. 

18 12 10 3 43 

Pedagogiska utredningar/ 
kartläggningar. 

20 14 7 2 43 

Utforma åtgärdsprogram. 23 13 3 4 43 

Genomföra åtgärdsprogram. 22 15 5 1 43 

Individuellt arbete med elever 
i behov av särskilt stöd. 

31 9 3 0 43 

Arbete med mindre grupper. 28 11 3 1 43 

Arbete med ”vanliga” klasser. 15 21 4 2 42st, 1 bortfall 

Samtalspartner till enskilda 
elever. 

14 15 9 5 43 
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Stämmer 
helt 
9% 

Stämmer i 
ganska hög 

grad 
41% 

Stämmer i 
ganska liten 

grad 
43% 

Stämmer 
inte alls 

7% 

Att hinna med arbetsuppdraget 

Sammanställning av enkäten i diagram 

 

 
Diagram 1B: visar i vilken grad informanterna instämmer i påståendet ”rektor på skolan känner till min 

specialpedagogiska kompetens/ utbildning”. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2B: visar i vilken grad speciallärarna instämmer i påståendet ”Jag upplever att jag hinner/ upplevde 

att jag hann med mitt arbetsuppdrag”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Diagram 3B och 4B: visar i vilken omfattning speciallärarna ”medverkat i skolans förebyggande arbete med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” samt ”arbetat med anpassning av lärmiljöer”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

Instämmer 
helt 
70% 

Instämmer i 
hög grad 

26% 

Osäker 
4% 

Instämmer i 
liten grad 

0% 

Instämmer 
inte alls 

0% 

Ofta 
23% 

Ibland 
35% 

Sällan 
28% 

Aldrig 
14% 

Förebyggande arbete med lärmiljöer 

Ofta 
32% 

Ibland 
35% 

Sällan 
21% 

Aldrig 
12% 

Anpassning av lärmiljöer 
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Diagram 5B och 6B: visar i vilken omfattning speciallärarna ”arbetat med att leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med mål att kunna möta alla elevers behov” samt ”arbetat med uppföljning och 

utvärdering som ett led i att utveckla matematikundervisningen”. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Diagram 7B och 8B: visar i vilken omfattning speciallärarna upplever att de ”arbetat som kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare till lärare i frågor som rör matematikutveckling” samt i vilken omfattning de 

”arbetat som kvalificerad samtalspartner till enskilda elever”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Diagram 9B och 10B: visar i vilken omfattning speciallärarna ”arbetat med att utforma åtgärdsprogram 

för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer” samt i vilken omfattning de sedan ”deltagit i 

arbetet med att genomföra beslutade åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer”. 

 
 

Ofta 
41% 

Ibland 
27% 

Sällan 
20% 

Aldrig 
12% 

Leda utveckling 

Ofta 
35% 

Ibland 
35% 

Sällan 
14% 

Aldrig 
16% 

Uppföljning och utvärdering 

Ofta 
42% 

Ibland 
28% 

Sällan 
23% 

Aldrig 
7% 

Samtalspartner och rådgivare till lärare 

Ofta 
32% 

Ibland 
35% 

Sällan 
21% 

Aldrig 
12% 

Samtalspartner till enskilda elever 

Ofta 
54% 

Ibland 
30% 

Sällan 
7% 

Aldrig 
9% 

Utforma åtgärdsprogram 

Ofta 
51% 

Ibland 
35% 

Sällan 
12% 

Aldrig 
2% 

Genomföra åtgärdsprogram 


