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Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess 

rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid 

genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. Urvalet av intervjupersonerna utgick från fem kriterier som 

användes för att skapa ett målinriktat urval. 

 

Resultatet analyserades sedan utifrån Abbotts professionsteori (1988) samt utifrån ett relationellt och kategoriskt 

perspektiv. Resultaten visar hur speciallärarnas främsta arbetsuppgifter är att bedriva undervisning samt anpassa 

lärmiljön. Ett område som de inte lyckats göra anspråk på i större utsträckning är utvecklingsarbetet. Det råder 

oklarheter hos lärare, ledning samt andra yrkesroller på skolorna kring speciallärarens uppdrag, därför kan uppdraget 

se olika ut och framgår därmed vara lokalt förhandlingsbart.  

 

Det som kan påvisas är att examensordningen inte är det som ligger till grund i utformningen av speciallärarens 

uppdrag och arbetsuppgifter. Studien visar att det är rektorns visioner för organisationen, kompetenser samt förmåga 

att styra som har den avgörande rollen för vilka förutsättningar och hinder för att genomföra uppdraget. 

 

Att specialläraren är en del i EHT framgår vara en viktig förutsättning, även att få tid till att genomföra 
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föra utvecklingsarbete och inte delges andra arbetsuppgifter på grund av organisationens plötsliga behov.  
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Abstract 
The purpose of the study is to elucidate and analyze how teachers with special education specialization 
in mathematics development and its principals look at the role of the special education teacher and its 
tasks in relation to the degree system. The method selection in the implementation of the study was a 
qualitative method in the form of 10 interviews in which 5 special education teachers with a focus on 
mathematics development and its 5 principals participated. The selection of the interviewees was based 
on five criteria that were used to create a targeted selection. 
 
The result was then analyzed based on Abbott's professional theory (1988) and from a relational and 
categorical perspective. The results show how the special education teachers main tasks are to conduct 
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The fact that the special education teacher is a part of student health framers appears to be an important 
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work with what they are employed to do such as teaching, investigate and development work and not be 
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Förord 

 

Efter tre års utbildning kan vi avslutningsvis med detta examensarbete snart titulera oss som 

speciallärare med inriktning mot matematikutveckling. Processen att skriva har varit lärorik och 

givande men samtidigt intensiv. Hela arbetet är skrivet i samarbete med varandra, där vi 

tillsammans fått nya kunskaper genom läst litteratur samt diskussioner som uppstått under arbetes 

gång.  

 

Vi vill främst tacka vår fantastiska handledare Lotta Leden som visat stor kunskap och ett stort 

engagemang för att hjälpa oss att driva arbetet framåt mot mållinjen. Vi vill även rikta ett stort 

tack till de speciallärare och de rektorer som tagit sig tid att hjälpa oss att genomföra vårt 

examensarbete, då vi vet att tid i skolans värld är en bristvara. Vi vill avslutningsvis även rikta 

ett tack till våra familjer som stöttat oss på olika sätt under arbetets gång på olika sätt. 

Stort tack alla! 

 

Kristianstad  
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1. Inledning 

I en utredning som gjordes av Högskoleverket (2006) kritiserades specialpedagogutbildningen 

för att den inte gett studenterna den utbildning som var nödvändig för ett arbete som var i direkt 

kontakt med elever i svårigheter. Som ett resultat av denna utredning återinfördes 

speciallärarutbildningen 2008 och skulle i motsats till den kritiserade 

specialpedagogutbildningen, inte ha största fokus på handledning och skolutveckling utan 

istället inrikta sig på direkt arbete med elever i svårigheter, utifrån främst lärmiljön 

(Högskoleverket, 2006).  

 

”För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 

arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. (SFS 2011:688)”. 

 

Utbildningen skapade bland annat möjligheter att specialisera sig inom olika inriktningar och 

intog ett mer inkluderande synsätt i enlighet med Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006), som betonar att alla elever skall undervisas tillsammans oberoende av 

eventuella svårigheter eller skillnader, så långt som möjligt.  

 

Under de senaste åren har intresset för specialpedagogers och speciallärares roller och uppdrag 

varit ett aktuellt ämne för flera forskare, exempelvis Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson 

& Nilholm (2015), Takala och Ahl (2014) och Ahlefeld Nisser (2014). Forskningen har 

mestadels fokuserat på gemensamma drag samt vilka olikheter det finns inom yrkesrollerna 

generellt, man har dock inte studerat speciallärarens uppdrag utifrån den specialisering den 

innehar. Uppfattningen att den nya examensordningen för speciallärare ses som “ny” har 

medfört en stor förvirring för pedagoger, elever och rektorer då speciallärarutbildningen som 

tidigare existerat hade en annan innebörd än vad yrkesprofessionen idag förespråkar (Byström, 

2018). Trots en ny examensordning finns fortfarande en otydlighet gällande speciallärares 

ansvarsområden eller arbetsuppgifter, och även i skollagen finns det en begränsning för att 

yrkesrollen ska få ansvara över vissa arbetsuppgifter (Ahlefeld Nisser, 2014). I skollagen (SFS, 

2010:800) kan man utläsa att särskilt stöd ska erhållas av personal med specialpedagogisk 

kompetens, vilket därmed kan skapa ett dilemma för speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling att få “ensamrätt” över olika arbetsuppgifter då det inte står skrivet att 

detta just ska genomföras av yrkesgruppen.  

 

Under utbildningens gång har vi flera gånger reflekterat över vilka krav som kommer att ställas 

på oss som speciallärare inom matematikutveckling, vilka arbetsuppgifter som vi kommer att 

utföra och framförallt vilka förväntningar våra kollegor och arbetsgivare kommer att ha på oss. 

Med utgångspunkt i den litteratur som lästs under utbildningens gång samt den erfarenhet som 

införskaffats i möte med verksamma speciallärare inom matematikutveckling på fältet har det i 

större omfattning visats att uppdraget kan se väldigt olika ut. För att skapa en större insyn i 

dagens yrkesverksamma speciallärares roll med inriktning mot matematikutveckling förefaller 

det därmed vara intressant att undersöka hur de får möjlighet att arbeta utifrån det uppdrag som 
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står skrivet i examensordningen, vilka arbetsuppgifter de har och vilka förutsättningar som 

skapats för dem för att de ska få utföra sitt uppdrag. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att belysa och analysera hur speciallärare (med inriktning 

matematikutveckling) och rektorer ser på speciallärarens roll och arbetsuppgifter i förhållande 

till examensordningen. Följande frågeställningar kommer att användas för att besvara syftet: 

 

- Vilka arbetsuppgifter utför specialläraren med inriktning mot matematikutveckling?  

- Vilka förutsättningar och hinder finns för att specialläraren med inriktning mot 

matematikutveckling ska kunna genomföra sitt uppdrag?  

- Vilka likheter och skillnader finns mellan speciallärares och rektorers syn på 

arbetsuppdraget i förhållande till examensordningen? 

2. Bakgrund 

Den syn vi idag har på elever i behov av särskilt stöd och hur de inkluderas i den svenska skolan 

har förändrats under åren, likaså de specialpedagogiska yrkesrollerna. Detta har resulterat i 

olika revideringar av styrdokumenten för skolan samt examensordningarna för 

specialpedagogiska yrkesroller. Syftet med bakgrundsöversikten är att skapa en förståelse för 

den specialpedagogiska yrkesrollen och dess uppdrag. Då vår studie berör speciallärare med 

inriktning mot matematik kommer det även i bakgrunden ges en översikt kring hur man 

definierar elever i matematiksvårigheter samt hur undervisningen bör utformas för dessa 

elever.   

 
2.1 Specialpedagogik - en historisk tillbakablick 
Ahlberg (2015) skriver i enlighet med Bladini (1990) hur man redan i samband med införandet 

av den obligatoriska svenska folkskolan 1842 kunde urskilja elever som hade svårt att 

tillgodogöra sig undervisningen och uppfattades som “avvikande”. En utveckling av 

differentialpedagogiken som framträdde under början på 1920-talet bidrog till att elever 

avskildes och segregerades från sin reguljära klass, då skolan använde olika intelligenstester 

som konstruerades av exempelvis den franska psykologen Alfred Binèt (Assarsson, 2009). De 

elever som blev differentierade var elever som upptäckts varit lågpresterande utifrån IQ-

testerna. Visionen om en skola där alla elever kunde närvara införlivades i den obligatoriska 

nioåriga svenska grundskolan 1962. Här beskriver Assarson (2009) hur särskolans elever 

började integreras med de övriga eleverna i skolans lokaler. Under 1970-talet tillsatte 

regeringen en utredning kring SIA (Skolans Inre Arbete) som visade att elever som undervisats 

i de olika specialklasserna inte nått samma resultat som förväntats trots att de undervisats 

separat (Ahlberg, 2015).  SIA-utredningen blev startskottet till benämningen en skola för alla 

och syftade till att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att elever skall integreras 

med varandra oavsett funktionsnedsättning och/eller svårigheter (Ahlberg, 2015). Som ett 

resultat av utredningen tillkom en ny läroplan Lgr 80 där skolans väsentligaste uppgift var att 

möta alla elevers olikheter i undervisningen och förhindra att de hamnade i skolsvårigheter 

(ibid.). I den senare läroplanen Lpo94 förtydligades frågor kring vem som har ansvaret för att 
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bemöta den mångfald som finns i klassrummet, skolan hade det övergripande ansvaret för möta 

mångfalden på skolan medan läraren hade ansvaret när det gällde att individualisera 

undervisningen. 2011 trädde en ny skollag och en ny läroplan i kraft, där betoningen av 

individualisering och inkludering är tydligare framskrivna, liksom rätten till en likvärdig 

utbildning (SFS 2010:800). I den nya skollagen betonas det att särskilt stöd främst ska ges inom 

den elevgrupp eleven vanligtvis tillhör och enbart om det finns särskilda skäl ska stödet ges 

enskilt eller i särskild undervisningsgrupp (ibid.). 

 
2.2 Speciallärarrollens framväxt 
I samband med obligatoriska folkskolan 1842 som innebar att alla elever skulle förvärva sig 

vissa färdigheter och kunskaper, skickades de lärare som undervisade de “särskilda barnen” på 

några dagars utbildning om elevers olika psykologiska, medicinska och kognitiva svårigheter 

(Lindqvist, 2013). Vid denna tidpunkt fungerade “specialläraren” som en hjälpklasslärare vars 

främsta uppgift var att ta hand om det avvikande utanför den ordinarie undervisningen 

(Göransson et al., 2015).  Till följd av omfattande specialklasser tillkom den första 

speciallärarexamen 1962, i form av en ettårig påbyggnadsutbildning (Göransson et al., 2015). 

Utbildningens huvudsakliga syfte var att förmedla kunskap om specifika 

funktionsnedsättningar och lägga grunden för en verksamhet inom specialundervisning 

(Göransson et al., 2015).  

 

Den ettåriga utbildningen till speciallärare kom att gälla fram till 1990 då den ersattes av en 

specialpedagogutbildning, detta skedde som en följd av en utredning som gjordes 1986 

(Högskoleverket, 2012).  Utredningens visade att en mer övergripande specialpedagogisk insats 

var nödvändig. 2001 utökas utbildningen med ytterligare en termin och det infördes en ny 

examensordning för programmet. 2007 beslutade regeringen att återinföra en ny 

speciallärarutbildning med två inriktningar: matematikutveckling och språk-, skriv- och 

läsutveckling då en mer individinriktad specialpedagogisk insats ansågs nödvändig, men där 

svårigheterna fortfarande ansågs vara knutna till lärmiljön som eleverna befinner sig i 

(Högskoleverket, 2012). Fyra år senare 2011 utökas utbildningen med ytterligare fyra 

inriktningar: utvecklingsstörning, synskada dövhet och hörselskada samt språkstörning. 

Därmed finns det idag två olika examina som leder till specialpedagogisk kompetens inom 

skolan; specialpedagogexamen och speciallärarexamen med specialisering (ibid.). 

 

2.2.1 Examensordning för speciallärare med inriktning mot matematikutveckling 
För att kunna utbilda sig till speciallärare, som idag omfattas av 90 högskolepoäng krävs en 

avlagd grundlärarexamen, ämnesexamen, eller yrkeslärarexamen.  Målet med utbildningen är 

att studenten ska:  

Visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och 

elever i behov av särskilt stöd. (SFS, 1993:100, s. 2).  

 

Examensordningen är indelad i tre huvudområden; kunskap och förståelse, färdighet och 

förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Nedan redogörs innehållet för dessa tre 

huvudområden och vad specialläraren med inriktning mot matematikutveckling förväntas 

kunna.  
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Kunskap och förståelse: Specialläraren med inriktning mot matematikutveckling förväntas 

inom detta område visa kunskaper om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet för 

att skapa en insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. Den ska även visa fördjupad 

kunskap om barn och elever i ett historiskt perspektiv samt visa fördjupade kunskaper inom 

barn och elevers matematikutveckling. Vidare står det i examensordningen att specialläraren 

ska “visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk och begreppsutveckling, samt 

stimulans av denna” och “visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning” 

(SFS, 1993:100, s. 2).  

 

Färdighet och förmåga: Specialläraren ska självständigt kunna ta initiativ till att analysera och 

delta i förebyggande arbete samt med sin kompetens undanröja hinder och svårigheter i 

varierande lärmiljöer. Speciallärare ska kunna stötta elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer genom fördjupad kunskap om ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd samt kunna kritiskt granska och tillämpa metoder för att kunna bedöma elevers 

utveckling i matematik. Speciallärare förväntas kunna genomföra olika pedagogiska 

utredningar och analysera de svårigheter som uppkommer i den lärmiljö barnet vistas i för att 

kunna utforma och genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. För att kunna 

utveckla verksamhetens lärmiljöer ska specialläraren även uppfylla rollen som en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare för sina kollegor samt kunna leda utvecklingsarbete på skolan med 

målet att bemöta alla elevers olika behov (SFS, 1993:100). 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: I examensordningen står det att specialläraren 

förväntas visa en självkännedom och en empatisk förmåga i arbetet med barn och elever samt 

göra bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med hänsyn till 

mänskliga rättigheter. Vidare ska specialläraren kunna visa en förståelse för vikten av ett 

samarbete med andra yrkesroller och skolformer samt identifiera etiska aspekter på eget 

forsknings- och utvecklingsarbete för att på så vis även utveckla sin kompetens kontinuerligt 

(SFS, 1993:100).  

 

2.3 Styrdokument  
Skolan har olika styrdokument som den måste ta hänsyn till, både internationella 

överenskommelser, skollagen samt läroplanen. I följande avsnitt redogörs för 

Barnkonventionen, Salamancadeklarationen, Skollagen, Läroplanen samt kursplanen i 

matematik.  

 

2.3.1 Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention är en internationell överenskommelse mellan flera länder, som Sverige 

har förbundit sig till att följa sedan 1990 som har som grundprincip att barn är individer med 

egna rättigheter. I konventionen står det att:  

 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. 

 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
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 Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 

 Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller 

henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad (UNICEF, 2009, s. 

1). 

 

Den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen att skrivas in i svensk författarsamling för att 

stärka barns rättigheter, då överenskommelsen tidigare inte har haft den genomslagskraft i 

praktiken som önskats. Konventionen överensstämmer dock väl med den svenska 

lagstiftningen, och barns rättigheter kommer därmed att kunna stärkas ytterligare då 

konventionen även blir en lag (SoU25, 2017:18). 
 

2.3.2 Salamancadeklarationen 
Sverige har deltagit i utformandet samt skrivit under Salamancadeklarationen som fastslogs 

1994 i Salamanca i Spanien. I Salamancadeklarationen fastslogs att den grundläggande 

principen och målsättningen för undervisning för alla barn innebär att de skall undervisas 

tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller skillnader, så långt som det är möjligt. 

Deklarationen står för delaktighet och jämlikhet där alla elever ska få tillgång till en likvärdig 

utbildning oavsett individuella förutsättningar. Det skapades också en handlingsram för hur 

länderna skulle stötta elever med behov av särskilt stöd, mot ett inkluderande synsätt (Svenska 

Unescorådet, 2006).  

 

2.3.3 Skollagen  
Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller bestämmelser om hur skolan ska utformas 

och bedrivas och det är huvudmannen som är ansvarig för verksamheten. I skollagen står de 

rättigheter samt skyldigheter som skolan, elever och vårdnadshavare är skyldiga att följa. I 

skollagen står det följande: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

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

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS, 2014:458, s 2).  

 

Vidare står det att:  

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning (SFS 2010:800 kap 3 § 7). 

 

På varje enskild skola ska det finnas en elevhälsa som ska arbeta med medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och frågor. Elevhälsan ska främst arbeta 

förebyggande och med hälsofrämjande åtgärder för att stödja elevernas utveckling mot målen i 

utbildningen. I skollagen står det följande. 

 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
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kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 2010:800, 

kap 2 § 25 ).  

 

2.3.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr 11 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) påvisar att 

undervisningen för elever inte kan se lika ut för alla, eftersom hänsyn ska tas till elevers olika 

förutsättningar och behov. 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2018, s 8). 

 

Detta illustreras ytterligare i Lgr 11 (Skolverket, 2018) gällande rektorns ansvar där det 

benämns att all skolpersonal måste ha kännedom kring de internationella överenskommelser 

som Sverige förbundit sig till. Skolan ska möjliggöra att varje elev ska få möjligheten till att få 

utvecklas, känna glädje och att få känna tillfredsställelsen i att få göra framsteg och bemästra 

svårigheter.  Rektorn bär det huvudsakliga ansvaret för att alla elever ska få det stöd de behöver 

och har rätt till. Rektors ansvar och skyldighet blir framträdande i följande citat:  

Undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får den ledning och 

stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver (Skolverket, 

2018, s.17)  

I Lgr 11 benämns det även att det är rektors skyldighet att tillgodose så att all personal får den 

kompetensutveckling som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt och 

kunna dela med sig av sina kompetenser till varandra (Skolverket, 2018).  

2.3.5 Kursplan - Matematik 
Enligt kursplanen i matematik syftar undervisningen till att eleverna ska ges förutsättningar för 

att utveckla kunskaper i matematik samt dess användning i det vardagliga livet. Genom 

undervisningen ska eleverna utveckla ett “intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att 

använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2018, s. 54 ).  

 

Sammanfattningsvis syftar undervisningen också till att eleverna får möjlighet att utveckla sina 

förmågor inom följande:  
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2018, s 55).  

 

2.4 Matematiksvårigheter 
Mathematical learning disabilities (MLD), Mathematical difficulties (MD), Primary 

developmental dyscalculia, och secondary developmental dyscalculia är några begrepp som 

används för elever i matematiksvårigheter, men de vanligast förekommande i Sverige är 
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specifika och generella matematiksvårigheter, samt dyskalkyli som ofta likställs med specifika 

matematiksvårigheter (Lunde, 2011, Garvin & Ansari, 2013). Nedan beskrivs generella samt 

specifika matematiksvårigheter. 

 

2.4.1 Generella matematiksvårigheter  
Lunde (2011) menar att forskningen visar att de generella matematiksvårigheterna innefattas 

av förklaringsmodeller som är relaterade till psykologiska-, didaktiska- och/eller sociologiska 

orsaker. I den psykologiska förklaringsmodellen kan elevers motivation, koncentration, 

arbetsinsats, attityd till ämnet, kognitiva funktioner som arbetsminne och tankestrategier ses 

som förklaring till matematiksvårigheter. I den sociologiska förklaringsmodellen kan elevers 

hemförhållande och socioekonomisk status ses som förklaringar till matematiksvårigheter. I 

den didaktiska förklaringsmodellen kan det pedagogiska arbetssättet och undervisningen ses 

som förklaring till matematiksvårigheter.  

 

Sjöberg (2006) har genomfört en fallstudie där 200 elevers skolgång kartlades utifrån enkäter 

och observationer från åk 5 till åk 2 på gymnasiet. I hans studie var det särskilt fokus på 13 

elever som alla djupintervjuades och uppvisade stora svårigheter att uppnå godkänd nivå i 

ämnet matematik i åk 5.  Han beskriver att samtliga av eleverna i hans studie, som hamnat i 

matematiksvårigheter hade en låg arbetsinsats under lektionstid och en bristande motivation för 

ämnet. Alltför långa arbetspass, långa genomgångar och där eleverna på egen hand fick räkna i 

sina matematikböcker visade sig vara orsaker till att eleverna ofta tappade koncentrationen och 

arbetsron påverkades. Författaren (ibid.) skriver även hur elever som kommer från 

understimulerade miljöer kan hamna i matematiksvårigheter, då dessa elever blir mer beroende 

av sin omgivning. Dessa elever uttrycker, enligt författaren (ibid.) att de inte erhållit stöttning 

hemifrån då deras föräldrar med låga utbildningsnivåer inte kunnat hjälpa dem med 

matematiken eller stötta dem i skolarbetet. Sjöberg (2006) betonar även att matematikängslan 

också kan vara en tänkbar orsak till att elever hamnar i matematiksvårigheter och beskriver hur 

matematik ofta refereras till skolans prestigeämne och kan man matematik är man smart. Även 

Chinn (2017) belyser att alla elever inte behöver ha specifika matematiksvårigheter utan att 

många elever kan känna en stor oro inför matematikämnet och att det hos många elever skapar 

en stor stress och ångest. Utifrån resultaten från sin studie menar Sjöberg (2006) därför att 

matematiksvårigheter inte behöver vara direkt förknippade inom det medicinska och 

psykologiska utan det kan finnas andra anledningar till varför elever hamnar i 

matematiksvårigheter.  

Några som är inne på samma spår som Sjöberg (ibid.) är Lundberg och Sterner (2009) som 

menar att lärmiljön i skolan, hur skolan organiserar matematikundervisningen, är det som är 

avgörande för huruvida en elev hamnar i matematiksvårigheter eller inte. Lundberg och Sterner 

(2009) skriver i liknelse med Sjöberg (2006) att många barn med räknesvårigheter kan ha haft 

en bristfällig undervisning, och att räkning är en färdighet som behöver enorm mängd övning 

för att etableras. Enligt Dowker (2012) kan matematiksvårigheter ses bundna till biologiska 

faktorer men samtidigt kan sociologiska faktorer som hemförhållande, föräldrars 
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utbildningsnivå, etnisk bakgrund och motivation vara avgörande faktorer för lärandet i 

matematik. Författaren (ibid.) betonar även att man inte kan undgå faktorer som lärarens 

inställning, förväntningar och erfarenheter från undervisningen som kan bidra till att elever 

hamnar i matematiksvårigheter. Även flerspråkighet kan enligt Björnström (2011) påverka 

elevers lärande i matematik då den undervisning som bedrivs i skolan är på svenska vilket 

därmed kan vara till en nackdel för de elever som inte har svenska som modersmål, eftersom 

det kan medföra svårigheter med matematiska begrepp, förklaringar och textinnehåll.  

 

2.4.2 Specifika matematiksvårigheter  
Lundberg och Sterner (2009), Sjöberg (2006) samt Lunde (2011) visar hur specifika 

matematiksvårigheter som benämns som dyskalkyli har sitt ursprung i en medicinsk- och 

neurologisk förklaringsmodell där förklaringen till matematiksvårigheter är en 

funktionsnedsättning i en del av hjärnan som är kopplad till antalsuppfattning.  Lunde (2011) 

och Lundberg och Sterner (2009) menar att dyskalkyli refererar främst till att svårigheterna 

finns inom den grundläggande räkneläran, antalsuppfattning och hanteringen av tal. Författarna 

(ibid.) menar att en person med dyskalkyli har svårt att uppfatta att en mängd innehåller ett visst 

antal objekt, har en bristande taluppfattning som uppvisas i väldigt grundläggande färdigheter, 

som exempelvis att jämföra antal punkter i två olika mängder. Zentall (2007) hävdar att det 

finns ett samband mellan specifika matematiksvårigheter och ADHD gällande inlärning i 

matematik. Båda grupperna har försämrade kunskaper inom matematiska begrepp och det kan 

bero på uppmärksamhet och arbetsminnets funktioner, att kunna hålla längre räkneoperationer 

i minnet samtidigt. Ett sätt att diagnostisera dyskalkyli har varit genom RTI (Response to 

Intervention) där man analyserar hur mottaglig en elev är för en pedagogisk insats (Lunde, 

2011). Lundberg och Sterner (2009) beskriver RTI genom att exemplifiera två elever, båda med 

låga prestationer i matematik, och där man sätter in individanpassade åtgärder. När det har gått 

en bestämd tid undersöker man elevernas utveckling i ämnet igen och upptäcker hur en av 

eleverna visar en större säkerhet och ökad takt i beräkningar samt en bättre förståelse för 

matematiska begrepp. Den andra eleven visar väldigt små framsteg och osäkerheten den har i 

beräkningarna samt begreppen är lika omfattande som innan. Den sistnämnda eleven visar 

därmed inte en mottaglighet för de olika pedagogiska insatserna som satts in i undervisningen 

och trots olika åtgärder förs inte lärandet framåt, detta menar författarna kan vara en elev som 

kan misstänkas ha specifika matematiksvårigheter.  

 

Lunde (ibid.) betonar att det inte är möjligt att endast se en orsak till varför elever hamnar i 

matematiksvårigheter utan istället kan orsakerna var flera och olikartade. Sjöberg (2006) 

beskriver att oavsett vilken förklaringsmodell som används är den övervägande delen av 

forskningslitteraturen kring specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli kopplade till det 

medicinska-neurologiska och psykologiska området. Matematiksvårigheter är idag fortfarande 

ett oklart begrepp bland forskare och används på många olika sätt, men säger egentligen inget 

mer än att eleven inte klarar matematiken som vi förväntar oss i den aktuella årskursen (Lunde, 

2011 & Lundberg & Sterner, 2009).  
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2.5 Undervisning för elever i matematiksvårigheter   
Boaler (2011) skriver hur den matematikundervisning som bedrivs i amerikanska skolor leder 

till att eleverna inte får ett utrymme till att diskutera matematik utan matematiken blir istället 

endast att eleverna ska göra det som läraren visat att de ska göra utan att behöva tänka på egen 

hand. Istället menar Boaler (ibid.) för att vi ska förhindra att matematiken blir ett ämne som 

upplevs för abstrakt, tråkigt och som istället möjliggör att fler elever kan lära sig matematik och 

inte hamna i matematiksvårigheter, behövs den traditionella undervisningen utmanas och 

struktureras om. Detta, enligt Boaler (ibid.), genom att matematikundervisningen behöver ge 

elever flera olika lösningsmetoder med utgångspunkt i att låta eleverna få diskutera och 

resonera kring uppgifterna för att sedan kunna avgöra vilka metoder som kan vara lämpliga att 

använda i uppgifterna. Några som även är inne på samma linje som Boaler (2011) är Holgersson 

och Wästerlid (2018) som menar att undervisningen i matematik består till största del av att 

läraren visar eleverna hur man ska göra när man löser olika uppgifter varav eleverna sedan får 

träna sig i att lösa likartade uppgifter. De refererar istället till att lärande i matematik ska utgå 

från verkliga situationer som är kända för eleverna och som har sin början i kontextbundna 

frågor (Holgersson & Wästerlid, 2018).  

 

Chinn (2017) betonar att när elever får använda laborativt material kan man möjliggöra att de 

kan använda flera sinnen på en och samma gång, och att de då får möjlighet att använda det 

sinne de lär sig bäst med och kan därmed ha lättare för att komma ihåg. Enligt Chinn (ibid.) 

används laborativt material alldeles för lite i skolan, framförallt i de äldre årskurserna, istället 

bedrivs matematikundervisningen i majoritet genom att läraren står och undervisar vid tavlan 

och ger instruktioner som är alltför långa och kan överbelasta minnet. Lundberg och Sterner 

(2009) skriver hur användningen av laborativt material det kan vara bra för elever i 

matematiksvårigheter att “undervisningen rör sig från det konkreta till det abstrakta” (Lundberg 

och Sterner, 2009, s.46).  

 

Lundberg och Sterner (2009) förespråkar en undervisningsmetod som benämns som TOT-

principen (Time on Task), även Sjöberg (2006) benämner denna metod och menar att just  TOT 

troligen oftare är kopplat till elevers svaga prestationer i matematik än dyskalkyli. TOT-

principen sammanfattas av att man ger tid för lärande och författarna skriver att ”ju mer tid som 

ägnas åt en uppgift, ju mer man övar, desto större är chansen att bli bra på att klara av den” 

(Lundberg och Sterner, 2009, s.44). Författarna (ibid.) skriver att ToT oftast ges i form av att 

eleven får extra en-till-en undervisning under en period med en pedagog, speciallärare eller 

specialpedagog, vilket gör att eleven kan koncentrera sig en längre period, eleven känner igen 

uppgifter, blir inte störd av andra och får omedelbar återkoppling av läraren.  

 

2.6 Specialläraren i matematik 
Enligt Byström (2018) kan specialläraruppdraget tolkas som ett tredelat uppdrag. I 

undervisningsuppdraget ingår det att specialläraren har en god kännedom kring elevers 

lärande och enskilda elevers behov och kan använda denna kunskap till att individanpassa i 

praktiken så att lärmiljön utvecklas och hinder för eleven undanröjs. En förutsättning för att 

specialläraren ska kunna uppfylla undervisningsuppdraget är att den behärskar 
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utredningsuppdraget (ibid.). Med detta menar Byström (ibid.) att det är endast när en 

speciallärare kan utreda på vilket sätt, varför och när svårigheter kan uppstå generellt i en 

undervisningsgrupp, och/eller för en specifik elev och har kunskaper inom utredningssarbete 

som den kan förebygga och utveckla lärmiljön. Den tredje aspekten i tredelade uppdraget är 

utvecklingssuppdraget, där specialläraren kan förmedla sina kunskaper genom att inta en roll 

som samtalspartner och/eller rådgivare kan stimulera till kollegialt lärande och 

utvecklingsarbete inom sin specialisering (Bruce, 2018). I anslutning till att utreda och 

kartlägga skriver McIntosh (2008) att en viktig del av kompetensen, som också tar längst tid att 

utveckla, är att kunna kartlägga och utreda missuppfattningar och svårigheter i matematik hos 

enskilda elever. Kartläggning utifrån olika tester kan:  

 
“tillhandahålla hjälp för lärare i grundskolan att diagnosticera dessa svårigheter och missuppfattningar 

genom översiktstest för klass/elevgrupp och uppföljande samtal med enskilda elever” (McIntosh, 2008, 

s.3). 

 

Bruce (2018) skriver hur en sårbarhet kan uppstå i mötet mellan elevens förutsättningar i 

lärandet och skolans krav samt pedagogiska möjligheter. Läraren behöver därför anpassa 

undervisningen för varje enskild elev samt hela gruppen samtidigt som den ska förhålla sig till 

skolans styrdokument. Här menar Bruce (ibid.) att en speciallärare, med sin expertis, kan hjälpa 

den undervisande läraren att stötta de elever som befinner sig i denna “sårbarhet” för att uppnå 

kunskapsmålen. Exempel på detta kan vara att erbjuda varierande undervisningsformer, 

fragmenterad undervisning, dela upp ämnesmålen så att de blir möjliga att uppnå för eleven så 

den får uppleva att den lyckas samt erbjuda olika verktyg. Holgersson och Wästerlid (2018) 

menar, i liknelse med Bruce (2018), att specialläraren i matematik kan betraktas som ett 

komplement till den undervisande läraren i form av att den kartlägger och tillsammans med 

läraren planerar olika extra anpassningar och extra stöd i undervisningsgruppen, därmed kan 

den arbeta som ett stöd i gruppen men även enskilt med elever. Genom sin ämnesexpertis i 

matematik kan specialläraren även vara ett stöd på organisationsnivå i form av att den leder 

diskussioner kring hur goda lärmiljöer i matematik kan skapas. Holgersson och Wästerlid (ibid.) 

beskriver att ett vanligt fenomen för speciallärare i matematik är att de har goda kunskaper kring 

hur de kan stötta elever i behov av särskilt stöd men när det gäller särbegåvade elever i 

matematik har de inte alltid de djupa kunskaperna i matematik för att etablera en förtroendefull 

relation med dessa.  

 

Bruce (2018) skriver att en speciallärare utifrån sina kunskaper har mycket att tillföra skolan 

men det är dessvärre inte en självklarhet att det finns en arbetsbeskrivning för denna yrkesroll. 

Några som också diskuterar speciallärarens kompetenser och vad den kan tillföra i skolans 

verksamhet är Byström, Grahm och Sjunesson (2018) som skriver om hur viktigt det är att 

specialläraren har en aktiv roll i EHT och betonar med anledning till: 

 
..ett nära samband mellan mående och måluppfyllelse, skulle man våga påstå att specialläraren med sin fördjupade 

kunskap och förståelse om barns och elevers språk, läs-, skriv- och matematikutveckling har en självklar och 

betydelsefull roll i elevhälsoteamet (EHT) (Byström et, al., 2018, s. 110) 
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Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) poängterar hur speciallärare gör 

anspråk på ett kunskapsområde där speciallärarens arbetsuppgifter formas främst utifrån den 

skolmiljö och värderingar som finns på skolan. På så vis blir yrkesrollens uppdrag lokalt 

förhandlingsbart (ibid.). Ett kunskapsområde som varken specialpedagoger och speciallärare 

lyckats göra anspråk på i en större utsträckning framgår vara att leda utvecklingsarbete på skolor 

(ibid.). Liknande resonemang förs av Ahlefeld Nisser (2014) som menar att det råder oense hos 

lärare, ledning men även yrkesrollerna sinsemellan kring arbetsbeskrivningen och att 

yrkesrollen därför kan se olika ut på skolorna.  

3. Tidigare forskning kring speciallärarens yrkesroll 

Under de senaste åren har olika forskare exempelvis Takala & Ahl (2014), Göransson et al. 

(2015), Ahlefeld Nisser (2014) med flera undersökt likheter och skillnader mellan de två 

specialpedagogiska yrkesrollerna; specialpedagog och speciallärare. Forskarna betonar dock att 

det är ett outforskat område, framförallt då speciallärarutbildningen betraktas som en relativt 

ny utbildning. Byström (2018) skriver att forskningen har fokuserat på att beskriva likheter och 

skillnader mellan speciallärare och specialpedagoger på en generell nivå men att det är av stor 

vikt att vara införstådd i att det kan finnas likheter och skillnader inom gruppen speciallärare 

utifrån den specialisering som valts. Detta förtydligar författaren (ibid.) genom att beskriva att 

olika utfall kan fås i studier beroende på om en speciallärare inom läs-, skriv- och 

språkutveckling deltar eller speciallärare inom matematikutveckling. Genom vår studie bidrar 

vi med djupare kunskap kring olika uppfattningar kring yrkesrollen och dess arbetsuppgifter i 

relation till examensordningen, då vi valt att göra kvalitativa intervjuer, istället för enkäter som 

flera av forskarna nedan valt att använda. Studiens bidrag ger också ny kunskap om hur 

rektorerna uppfattar speciallärarrollen i relation till examensordningen då detta verkar vara ett 

outforskat område både nationellt och internationellt.  

 

3.1 Nationell forskning 
Inom den nationella forskningen finns Möllås, Gustafson, Klang och Göransson (2017) som 

skriver hur specialpedagoger samt speciallärare kan erhålla olika benämningar inom den 

dagliga skolverksamheten exempelvis; handledande matematiklärare, detektiv, skolutvecklare, 

skolkurator osv. De betonar att de styrdokument som kan återfinnas i skolans värld dessvärre 

inte gett några riktlinjer för yrkesrollernas specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Istället poängteras det att det är “rektorns kompetens, visioner för verksamheten samt förmåga 

att organisera och leda densamma tycks ha en avgörande roll för hur den specialpedagogiska 

yrkesrollen kommer att formas” (Möllås et al., 2017, s. 48).  

 

Göransson et al. (2015) har genomfört en studie med syftet att ge en omfattande och generell 

bild av specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. I sin studie har de undersökt vilka 

arbetsuppgifter som specialpedagoger och speciallärare bedömer kännetecknar deras yrkesroll, 

vilka förutsättningar som yrkesrollerna har för att hävda specifik expertis samt vilka kunskaper 

yrkesrollerna bedömer att de erhållit från utbildningen de genomfört. Resultaten är baserade 

utifrån en enkätundersökning som skickades ut i samarbete med SCB våren 2012 till alla som 

erhållit specialpedagog- eller speciallärarexamen enligt 2001/2007/2008 års examensordningar. 
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Totalt skickades formuläret ut till 4252 personer med en svarsfrekvens på 3189 personer, av 

dessa var 95,8 % specialpedagoger och 4,2 % speciallärare. Sammantaget visar enkätresultaten 

att båda yrkesrollerna anser att lärmiljön i skolan inte är anpassad för att möta elevernas behov 

samt att en diagnos inte anses avgörande för att eleven ska erhålla särskilt stöd. Utifrån svaren 

i enkäterna framgår det att båda yrkesrollerna bedriver undervisning, samverkar med 

vårdnadshavare samt elevhälsa och genomför utredningar, åtgärdsprogram och dokumentation. 

Det som yrkesrollerna gemensamt inte genomför är ordinarie klassrumsundervisning och 

samverkan med kommunal skolförvaltning. Det framgår att speciallärare bedömer att de, i 

större utsträckning, har anspråk på kartläggning och utvärdering när det gäller elevers 

individuella kunskapsmål, samt att undervisa elever i behov av särskilt stöd i grupp och/eller 

individuellt. Resultaten visar att den arbetsuppgift som speciallärare ägnar mest tid åt i 

grundskolan är undervisning, framförallt enskild/individuell undervisning.  

 

Ahlefeld Nisser (2014) har i sin studie fört kunskapande samtal med 24 rektorer, 12 

speciallärare (språk-, läs- och skriv samt matematikutveckling) och 23 specialpedagoger. 

Resultaten visar att alla tre yrkesrollerna är överens kring speciallärarens uppdrag. 

Specialläraren ska framförallt arbeta med ämnesutveckling där den ska handleda, undervisa och 

göra klassrumsobservationer inom vald specialisering. Att föra kvalificerade samtal med 

ämneslag och elever ses som speciallärarens främsta uppgifter i kombination med att undervisa. 

Ahlefeld Nisser (2014) menar också att rollen som en ämnnesutvecklare inom vald 

specialisering kan försvåras då yrkesrollen främst har en tendens att förknippas med 

undervisning, anledningen till detta kan anses vara att utbildningen fortfarande förknippas med 

den “gamla” utbildningen. Dock skriver författaren att de speciallärare som erhåller nya tjänster 

och har stöd från ledningen har störst möjlighet att arbeta som ämnnesutvecklare (ibid.). 

 
3.2 Internationell forskning  
I den internationella forskningen kan vi finna Takala, Pirttima och Törmänen (2009) som 

genomförde en finsk studie med syftet att belysa speciallärarens roll i Finland. I sin enkätstudie 

som skickades ut till sammanlagt 133 speciallärare framgick det att speciallärarna ägnade sin 

huvudsakliga tid till att undervisa elever. Undervisningen skedde huvudsakligen i små grupper 

och till största del utan något samarbete med klassläraren inom den ordinarie 

undervisningsgruppen, endast i de äldre årskurserna samt på de skolor med betydligt större antal 

elever skedde det ett samarbete med undervisande lärare. De största svårigheterna som 

upplevdes av speciallärarna var bristen på tid för handledning och samarbete med kollegor samt 

en otydlig arbetsbeskrivning och en stor arbetsbörda.  

 

Takala och Ahl (2014) har genomfört en enkätstudie där de har jämfört arbetet med svenska 

speciallärare och specialpedagogers yrkesroll med den finska yrkesrollen speciallärare, där 

jämförelsen är baserad på en tidigare studie av Takala, Pirttima och Törmänen (2009). Empirin 

i Sverige bestod av en elektronisk enkät där deltagarna var totalt 74 stycken, varav 47 

specialpedagoger och 27 speciallärare. Studien visade att specialpedagogers och speciallärares 

arbetsuppgifter i Sverige var väldigt lika varandra då de båda samarbetar med ämneslärare och 

rektorer och handleder sina kollegor samt påvisas även att de oftast är ensamma i sin yrkesroll 

på skolan eller inom den enhet de tillhör. I resultatet framgick det att speciallärarna uttryckt att 
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de till största del arbetar med elever som har inlärningssvårigheter. Resultatet visar att vanliga 

arbetsuppgifter också är att genomföra klassrumsobservationer och kartläggningar vid behov, 

samt tillhandahålla råd kring frågor som främst rör läs- och skrivsvårigheter. Då 

arbetsuppgifterna till synes såg väldigt lika ut i både Sverige och Finland för yrkesrollerna 

undrade författarna i studien ifall båda yrkesrollerna var väsentliga att ha i Sverige?  

 

Takala Wickman, Uusitalo-Malmivaara och Lundström (2015) har genomfört en enkätstudie 

med intentionen att belysa studenters förväntningar på kommande yrkesroll. Totalt deltog 117 

studenter varav 68 var från Sverige (26 speciallärare och 41 specialpedagoger) samt 49 

speciallärare från Finland. Resultaten av deras studie visar att studenterna ansåg att 

undervisning var den viktigaste arbetsuppgiften, samt samarbetet mellan yrkesrollerna och 

klassläraren. En liknande studie genomfördes av Cameron, Tweit, Jortveit, Lindqvist, 

Göransson och Nilholm (2018) där resultaten visar att Norges utbildning inom 

specialpedagogik lägger stort fokus på olika typer av lärande och beteendemässiga svårigheter, 

samt djupare utbildning kring läs- och skrivsvårigheter jämfört med den svenska utbildningen. 

Norge har dock endast tillgång till en utbildning som är mer likställd den svenska 

specialpedagogutbildningen. Den svenska specialpedagogutbildningen lägger större fokus på 

elevers sociala mål, skolutveckling, handledning samt främjar i större utsträckning en 

inkluderande miljö. Resultatet i studien visar vidare att den norska utbildningen inte ger 

tillräckliga kunskaper kring elever i matematiksvårigheter för att möta behoven som finns på 

fältet, jämfört med Sverige som har ytterligare en specialpedagogisk yrkeskompetens, 

specialläraren, för att möta skolans behov i ämnet. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva de teoretiska utgångspunkterna för vår studie, där vi 

utgår från Abbotts professionsteori, samt det relationella- och kategoriska perspektivet. 

Teorierna kommer att fungera som ett verktyg för att analysera vår empiri för att hjälpa oss att 

besvara vårt syfte i denna studie.  

 

4.1 Abbotts professionsteori 
En av studiens teoretiska utgångspunkter bygger på Abbotts (1988) professionsteori, The 

system of professions: an essay on the division on expert labor, där han menar att en profession 

utgör dels ett system samt en helhet. Abbott definierar profession som följande: ”professions 

are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract knowledge to 

particular cases” (Abbott, 1988, s. 8). Han menar vidare att yrkesprofessioner utgör ett system 

där de olika delarna påverkar varandra, och att det finns en strävan av konkurrens för att kunna 

framhålla sin egen profession. Det finns en strävan efter jurisdiktion över olika områden. 

Begreppet jurisdiktion innebär enligt Abbott att en profession strävar efter att monopolisera 

vissa specifika arbetsuppgifter samtidigt som de vill att samhället ska känna igen yrkets 

specifika struktur och kultur, vilket medför att professionen kan hävda sin rätt att utföra arbetet 

de önskar och utesluta outbildade från att utöva yrket. Det mest centrala är hur professionerna 

organiseras i en yrkesgrupp eftersom arbetsuppgifterna kan variera inom liknande 

verksamheter. Kunskaperna får inte heller vara för abstrakta eller konkreta för att vara 
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jurisdiktionellt fördelaktigt. Hur gränserna för jurisdiktionen ser ut kan också variera mellan 

och inom professioner och över tid. 

 

För att få stärkt jurisdiktion menar Abbott att professionerna behöver sträva efter ”abstraction” 

eller ”abstract knowledge”, vilket innebär att få full auktoritet över ett specifikt område, vilket 

han menar är grunden för flera professioners definition.  För speciallärare kan “abstract 

knowledge” innebära att speciallärare har specialiserad akademisk kunskap kring hur elever lär 

sig matematik, vilka hinder som kan uppstå i undervisningen och matematiklärandet, samt hur 

undervisningen behöver utformas för att möta varje enskild elev i relation till de styrdokument 

som skolan ska förhålla sig till.  

 

Ett viktigt kriterium för att få full jurisdiktion inom ett yrke är utbildningen och kontrollen av 

den teoretiska kunskapen, då Abbott (1988) menar att den abstrakta kunskapen fungerar som 

legitimerande av professionellt arbete. För att behålla sin status i yrket, eller strävan därefter, 

behöver professionen arbeta på tre olika arenor: den juridiska- den offentliga- samt den 

informella arenan. Den juridiska arenan innebär att yrket behöver tilldelas formell kontroll över 

arbetet, där legitimering i yrket är av stor vikt. Det är även vanligt förekommande att framträda 

i den offentliga arenan via ex media för att sätta press på politiker och rättssystemet för att 

hävda yrkesrollen, samt att på den enskilda arbetsplatsen, den informella arenan, göra anspråk 

på vissa arbetsuppgifter för att informellt kunna hävda sin yrkesidentitet. När yrkesgruppen 

skaffar sig kontroll över kunskap, klienter och/eller arbetsområden innebär det att gruppen får 

självbestämmanderätt över de arbetsuppgifter det omfattar (Abbott, 1988), vilket innebär att 

yrkesgrupperna själva bidrar med hur arbetsuppgifterna kommer att utformas och konstrueras. 

 

Abbotts professionsteori har valts att användas i studien med utgångspunkt i att forskningen har 

visat att speciallärarnas jurisdiktion över arbetsområde och arbetsuppgifter är väldigt begränsat. 

I skollagen står det att det ska finnas “ tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS, 2010:800). Göransson et., al.  

(2015) hävdar att det är ett stort bekymmer för speciallärare samt specialpedagoger att hävda 

en jurisdiktion på specifika arbetsuppgifter och arbetsområden detta då ingen av 

yrkesgrupperna benämns i skollagen. Byström (2018) betonar att speciallärarrollen har 

förändrats kraftigt i examensordningen från att vara präglat av det kategoriska perspektivet med 

fokus på individuella svårigheter och exkludering till det mer relationella perspektivet med 

fokus på lärmiljöer, proaktivt- och utvecklande arbete. Enligt Nilholm (2007) framgår det att 

skolans syn på svårigheter och hur man hanterar dessa blir det som bestämmer hur det 

specialpedagogiska stödet kommer att se ut på skolan. Det framgår istället att det är rektorn 

som “ äger professionell jurisdiktion att besluta, organisera och bedriva utvecklande arbete i 

relation till det specialpedagogiska arbetet” (Göransson et al., 2015, s. 13). Då vi ska undersöka 

speciallärarrollen, med inriktning mot matematikutveckling, i praktiken förefaller det därmed 

intressant att se vilken syn på specialpedagogik som råder på skolan och vilken syn på 

svårigheter yrkesrollen utgår ifrån. I kommande avsnitt presenteras dessa två 

specialpedagogiska perspektiv.  
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4.2 Kategoriskt och relationellt perspektiv 
Ahlberg (2015) & Nilholm (2007)  belyser hur olika specialpedagogiska perspektiv har 

inneburit olika synsätt och orsaker till att elever har skolsvårigheter. De olika perspektiven har 

vuxit fram genom skolans historia och man kan se en skillnad på hur man tidigare i historien 

utgått från ett individperspektiv till ett större relationellt perspektiv, där fler förklaringar till 

skolproblem söks (Ahlberg, 2015). Specialpedagogers och speciallärares yrkesroll har studerats 

och det har framkommit att yrkesrollernas kompetenser används olika för elever i behov av 

särskilt stöd, både förebyggande och när skolsvårigheter uppstått beroende på vilket perspektiv 

som blir utgångspunkt (Göransson et al., 2015). Nedan redogörs för två perspektiv som är 

vanligt förekommande för hur man ser på skolsvårigheter, det kategoriska- samt det relationella 

perspektivet.  

 

Det kategoriska perspektivet, som även benämns som individperspektiv, eller kompensatoriskt 

perspektiv, innebär att problem/ hinder som uppstår i skolan utgår från den enskilda eleven. 

Medicinsk forskning och psykologiska testteorier används för att identifiera problemet, vilket 

ofta medför en medicinsk diagnos, med medfödda eller förvärvade individrelaterade svårigheter 

där eleven anses avvikande jämfört med elevmajoriteten. Eleven anses därför behöva särskilda 

undervisningsmetoder, särskild undervisningsmiljö, eller andra särskilda stödfunktioner för att 

“åtgärdas” och “normaliseras”. Utifrån detta perspektiv är eleven ensam bärare av problemet, 

och åtgärderna riktas direkt mot den enskilda eleven, vilket medför att eleven ofta undervisas 

segregerat från övriga klasskamrater i mindre grupp eller enskilt under stora delar av skoldagen. 

Speciallärarens roll blir att kompensera för de brister som eleven uppvisar för att inte avvika 

utifrån det som anses normalt, samt där kortsiktiga lösningar för att lyfta eleven till övriga 

elevers nivå blir målet. Det kategoriska perspektivet har ofta fått stort genomslag i skolan för 

att hävda pedagogiska stödinsatser (Ström & Lahtinen, 2012). 

 

Relationellt perspektiv, eller kritiskt perspektiv som det samtidigt benämns har framkommit 

som en kritik mot det kategoriska perspektivet att se på specialpedagogik (Nilholm, 2007). Det 

innebär enligt Lutz (2013) att man istället ser elever i svårigheter där lärmiljön behöver 

förändras och anpassas för att möta den mångfald elever som naturligt finns i klassrummet. 

Skolproblemen söks därmed i mötet mellan den omgivande miljön och den enskilda individen. 

Relationer mellan individ, grupp, skola och samhälle blir utgångspunkter för att lösa problemen, 

vilket man menar påverkar elevernas förutsättningar för att nå de mål och krav som skolan 

ställer (Ahlberg, 2015). Problem som uppstår ifrågasätts istället utifrån exempelvis lärarens 

kompetens, olämpliga arbetssätt, metoder, organisatoriska svårigheter eller läroplaner, vilket 

medför att skolan själv måste granska den egna verksamheten utifrån ett större synfält för att 

hitta långsiktiga lösningar (Ström & Lahtinen, 2012). Nilholm (2007)  menar vidare att i det 

kritiska perspektivet har specialpedagogiken inte för avsikt att kartlägga elevens svårigheter 

utifrån avvikelser utan istället möta elevers olikheter och förutsättningar. Det är skolans 

verksamhet som måste förändras och utformas utifrån de behov som finns hos de elever som 

för tillfället går i den, där pedagogen skall tillvarata elevernas olikheter och erfarenheter för att 

skapa gemensamma lärandesituationer. Det relationella perspektivet innebär dock inte att 
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individanknutna faktorer kan påverka, men eleven blir inte bärare av ansvaret (Ström & 

Lahtinen, 2012). 

5. Metod  

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval, forskningsetiska aspekter, genomförande med 

presentation av respondenter samt validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Val av metod 
Enligt Bryman (2011) kan man använda sig av kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla 

in empiri, de kvantitativa möjliggör för forskaren att redovisa data genom analys av siffror och 

på så vis generalisera sitt utfall medan de kvalitativa metoderna sätter fäste på orden i kontexten. 

För att besvara vårt syfte med studien har metodvalet varit djupintervjuer som är en kvalitativ 

undersöknings metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med intervjuerna är att förstå de 

intervjuades eget perspektiv samt få en inblick i hur yrkesrollen kan se ut i praktiken. Kvale & 

Brinkmann (2014) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att försöka förstå 

omvärlden från intervjupersonernas synvinkel och levda värld. Bryman (2011) och Stukàt 

(2011) menar att det finns flera typer av kvalitativa intervjuer som kan användas. Vi valde att 

använda en semistrukturerad intervjuform som föreslås i Bryman (2011). Vi upprättade en 

intervjuguide, (se bilaga 2 och 3) för att säkerställa att våra forskningsfrågor kommer att kunna 

besvaras, samt eftersom vi ville ha möjlighet att kunna förtydliga frågorna och ställa följdfrågor 

till de svar som uppfattades som viktiga för undersökningens syfte. Den semistrukturerade 

intervjun ansåg vi mest lämpad i både mötet med specialläraren och rektorn, då det var ett sätt 

för oss att undersöka hur specialläraren arbetar på skolan, vilka arbetsuppgifter som den har 

jurisdiktion över utifrån examensordningen, samt vilka förutsättningar och hinder 

specialläraren har för att utföra sitt uppdrag. Vi valde i våra intervjufrågor för specialläraren att 

utgå från tre kategorier; bakgrund, arbetsuppgifter och yrkesrollen. Kategorierna valde vi 

eftersom vi ville veta vilken bakgrund och utbildning som specialläraren har, vilka 

arbetsuppgifter den arbetar med och vilka uppfattningar som råder kring yrkesrollen. I 

intervjufrågorna för rektor valdes två kategorier; bakgrund och uppfattningar kring 

speciallärarens yrkesroll.  

Vi valde att inte utföra observationer eller fältstudier som beskrivs i Bryman (2011) då vi ansåg 

att syftet och forskningsfrågorna är stora, vilket gör att det skulle ta för lång tid för att kunna 

genomföra studien samt hade speciallärarnas och rektorernas egen syn inte framkommit i 

resultatet, vilket var syftet med undersökningen. Att intervjua tio respondenter anser vi var 

rimligt med tanke på den tidsram som fanns samt för att det insamlade materialet ska kunna bli 

hanterbart och överskådligt att sammanställa.  

 
5.2 Urval  
Bryman (2011) poängterar att forskaren kan skapa en djupare förståelse genom kvalitativa 

intervjuer om den använder ett målinriktat urval där intervjupersonerna anses relevanta utifrån 

studiens syfte; informanter och respondenter. Informanterna är inte inblandade eller verksamma 

inom det ämne som studeras medan respondenterna är inblandade i det ämne som studeras och 
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kan delge sina tankar om det. För urvalet av intervjupersonerna utgick vi från fem egna kriterier 

som användes för att skapa ett målinriktat urval. De intervjuade skulle vara en speciallärare 

med inriktning mot matematikutveckling, arbeta på en grundskola med inriktning mot 

grundskolans senare år, samt arbeta efter en examen som utfärdats enligt den nya 

examensordningen 2008 för speciallärare. Även två sista kriterium skulle uppfyllas och det var 

att rektorn på skolan skulle delta i en intervju samt att vi själva inte skulle arbeta på någon av 

de olika skolorna. 

Då vi avsåg att göra djupintervjuer bedömde vi att det var rimligt att genomföra 10 intervjuer 

med tanke på arbetets omfattning och den tid som fanns tillgänglig. Då det inte finns många 

examinerade speciallärare i matematikutveckling blev vårt urval ett bekvämlighetsurval.  

Bryman (2011) skriver att när man använder sig av bekvämlighetsurval brukar detta bero på 

två faktorer; tillgänglighet till personer som brukar vara svåra att få tag i samt: 

 

en uppfattning som innebär att frågor om representativitet inte är lika viktiga som i en kvantitativ 

undersökning, genom att intervjuns mål är att göra en ingående analys (Bryman, 2011, s. 433).  

 

Eftersom vårt syfte berör speciallärare med inriktning mot grundskolan och dess rektorer har vi 

inte valt att inkludera informanter inom andra skolformer som exempelvis särskolan eller 

gymnasieskolan. Vi har också gjort avgränsningar genom att inte inkludera speciallärare med 

den äldre speciallärarutbildningen i undersökningen eftersom vi vill jämföra hur speciallärare 

arbetar i verksamheten på fältet i relation till den nya examensordningen som utfärdades 2008.  

 

5.3 Forskningsetiska aspekter 
Studien har genomförts utifrån gällande forskningsetiska krav för att respektera 

forskningsdeltagarnas integritet. Stukat (2011) skriver att det är av stor betydelse att följa de 

etiska principer som gäller när forskning bedrivs för att ge forskaren möjlighet att bedriva sin 

undersökning och för att samtidigt skydda de individer som medverkar i undersökningen. 

Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska aspekter behandlar informations-, samtyckes, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Samtliga tillfrågade speciallärare och rektorer har gett 

sitt samtycke till att delta i studien i sin helhet. I missivbrevet (Bilaga 1) fick respondenterna ta 

del av de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till. Respondenterna delgavs först information om 

syfte och frågeställningar utifrån informationskravet, vidare fick alla ta del av samtyckeskravet, 

som innebär att deltagandet är frivilligt och kan när helst avbrytas under studiens gång (ibid). 

Samtliga respondenter informerades därefter om konfidentialitetskravet (ibid.) som innebär att 

det insamlande materialet inte kommer att delges andra och att materialet kommer att förstöras 

efter studiens genomförande. Avslutningsvis gavs respondenterna information kring 

nyttjandekravet (ibid) som innebär att datainsamlingen endast kommer att användas för studiens 

syfte. 

 

Samtliga deltagare gav också medgivande till användande av ljudupptagning vid 

intervjutillfällena.  Enligt Bryman (2011) möjliggör ljudupptagning för forskaren att ordagrant 

analysera svaren från respondenten i efterhand, samtidigt som intervjuaren kan vara fullt 
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närvarande vid intervjun och inte behöva anteckna svaren. Bryman (2011) menar dock att vissa 

intervjupersoner kan bli hämmade av att spelas in via diktafon och känna oro, vilket kan leda 

till att intervjun kan bli hämmande och mindre detaljrik. Medvetenheten om detta gjorde att vi 

försökte avdramatisera detta hos intervjupersonerna och informera dem att all data skulle 

raderas när studien publicerats samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst.  

 
5.4 Genomförande 
Vid genomförandet av insamlandet av empirin utgick vi utifrån ett geografiskt rimligt område 

som vi kunde ta oss till, för att genomföra de olika intervjuerna. Tidsramen vi har valt att 

förhålla oss till är 2 timmars resa från respektive bostad.  Skolorna söktes främst upp via nätet 

från de olika kommunernas hemsidor samt genom tips från studenter på Högskolan 

Kristianstad. Samtliga respondenter kontaktades först via telefon eller e-post, därefter skickades 

ett missivbrev om studiens innehåll ut (se bilaga 1).  Av de totalt 27 skolorna vi tog kontakt 

med kunde vi få fram 5 speciallärare i matematik som tillsammans med sina rektorer kunde 

ställa upp i vår studie. Det bör noteras att av dessa 27 skolor hade 22 inte någon speciallärare i 

matematik anställd, men samtliga tillfrågade som hade rätt utbildning tackade ja till medverkan 

i studien. 

 

För att möjliggöra att respondenten skapar ett förtroende för forskaren menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att intervjusituationen skall vara utformad så naturligt som möjligt, därför 

planerade vi att alla intervjuerna skulle genomföras på skolan där specialläraren och rektorn 

arbetar, men pga. tidsbrist från två respondenter fick tyvärr två intervjuer genomföras via 

telefon, vilket var efter respondenternas eget önskemål. Intervjuerna genomfördes utefter två 

olika intervjuguider (se bilaga 2 och 3) en för speciallärarna och en för rektorerna.  

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att genomföra varsin pilotstudie, med en 

speciallärare i matematik i vår egen kommun, för att se ifall våra intervjufrågor var tydliga och 

lämpliga för att besvara vårt syfte. Vi finjusterade ett par frågor som upplevdes otydliga. Varje 

intervju varade ca 30-45 minuter vilket visar att vissa av respondenterna gav mer utförliga svar 

än andra. Vi valde att dela upp de olika intervjuerna mellan oss eftersom det var en stor 

geografisk spridning på de olika skolorna, samt en tidsram att förhålla oss till. Vi är medvetna 

om att utsagorna kan ha blivit något annorlunda då vi inte tillsammans genomförde alla 

intervjuerna, men eftersom vi utgick från en intervjuguide som skulle besvaras med samma 

frågor så tror vi inte resultaten avviker i någon större omfattning. Vi valde att gemensamt 

transkribera all insamlad data i så nära anslutning som möjligt efter intervjuernas 

genomförande. Vi lyssnade flera gånger på samma intervju för att säkerställa att få med alla 

viktiga ord vid transkriberingarna för att sedan vidare kunna sammanställa och analysera 

resultaten gemensamt.  

 

Efter att ha skrivit klart all transkribering läste vi tillsammans igenom dessa flera gånger. För 

att kunna ta fram olika teman från respondenternas utsagor kommenterade vi och urskilde 

likheter och skillnader kring de olika utsagorna från respondenterna. Vi valde sedan att återigen 

läsa transkriberingarna för att på så vis lyckas urskilja det relationella- och kategoriska 

perspektivet samt kunna analysera vilken typ av jurisdiktion som framkommer utifrån 
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respondenternas svar kring speciallärarens uppdrag och arbetsuppgifter. Detta gjorde vi utifrån 

Abbotts professionsteori som presenterades i föregående avsnitt.  

 
5.4.1 Presentation av respondenter 
Alla respondenter i studien har avidentifieras för att säkerställa deras konfidentialitet. Vi har 

valt att presentera våra respondenter utifrån deras respektive skola för att skapa en samlad bild 

över deras verksamhet. Skolor som vi benämner som mindre skolor innefattar upp till 200 

elever. Medelstor skola benämner vi mellan 200-400 elever, och stora skolor benämner vi över 

400 elever totalt på grundskolan.  

 
 

Bakgrund Speciallärare Rektor 

Skola 

A  

Skolan är en medelstor 

grundskola med elever från f-9 

belägen i Södra Sverige. 

Skolan är inte belägen i ett utsatt 

område socioekonomisk.  

Specialläraren läser sista terminen på 

speciallärarutbildningen med inriktning 

matematik och tar sin examen vt 2019. 

Arbetar som speciallärare i matematik 

sedan hösten 2018.  

Utbildad grundskollärare i 

Ma/No för årskurs 1-9 och 

utbildade sig sedan vidare till 

skolledare 2010. Har arbetat 

som rektor i två år på 

nuvarande grundskola. 

Skola 

B 

Skolan är en medelstor skola 

belägen i Södra Sverige och 

bedriver undervisning för elever 

från f-9. Skolan är inte belägen i 

ett utsatt område 

socioekonomiskt.  

Specialläraren är utbildad som 

grundskollärare med inriktning Ma/No för 

årskurs 1-6.  Har arbetat som speciallärare 

på skolan i två år, senaste året med 

högstadiet inkluderat.  

Är utbildad grundskollärare 

för årskurs f-6 i samtliga 

ämnen. Genomfört utbildning 

för skolledare och har varit 

rektor på skolan sedan 

höstterminen 2018.  

Skola 

C  

Skolan är belägen i en 

mellanstor stad i Södra Sverige, 

på ett område som uppfattas som 

ett utsatt område med låg 

socioekonomisk status.  

Specialläraren är utbildad lärare i ämnena 

Ma/So för årskurs f-6. Specialläraren har 

arbetat som speciallärare sedan augusti 

2017 när skolan startades.  

Rektorn är en utbildad 

träslöjdslärare sedan 1988 

och har ca 15 års erfarenhet 

av att arbeta som skolledare 

på olika skolor inom 

kommunen. Har arbetat på 

skolan sedan 2017 när skolan 

startades.   

Skola 

D  

Skolan är belägen i en av 

stadsdelarna i en storstad i Södra 

Sverige och har hela staden som 

upptagningsområde. Det är en 

mindre skola och är inriktad 

framförallt på elever med 

autism. 

Specialläraren är en utbildad 

gymnasielärare i matematik och har 

tidigare arbetat på 

språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasiet.  Har arbetat som speciallärare 

på skolan sedan höstterminen 2018.  

Rektorn är en utbildad 

gymnasielärare i svenska och 

religion, samt en utbildad 

specialpedagog. Har arbetat 

ett år som skolledare på 

skolan.  

Skola 

E  

Skolan är en medelstor f-9 skola 

belägen i en storstad i Södra 

Sverige, i en av de mest utsatta 

stadsdelarna socioekonomiskt.  

Specialläraren är en utbildad 

grundskollärare i svenska och svenska som 

andraspråk. Har arbetat på skolan i 4 år, 

varav ett år som speciallärare i matematik.  

Rektorn är en utbildad 

grundskollärare i Ma/No. Har 

varit yrkesverksam i sin 

nuvarande roll som skolledare 

i snart ett år.  

 

 
 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Vi har tidigare i kapitlet redovisat för metodval, urval och genomförande för att öka validiteten 

och reliabiliteten. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att forskningsstudien har en validitet 

(hur pålitlig datainsamlingen är) och reliabilitet (vilken relevans den har för aktuellt syfte). 
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Kvalitativa intervjuer kan, enligt vår mening, påverka validiteten då slutsatserna kan se olika ut 

beroende på vilka deltagare man väljer att intervjua. De skolor vi valt att genomföra 

intervjuerna på är placerade i olika kommuner och kan därför, enligt vår mening, bidra till att 

vi kan lyckas att hitta likheter och skillnader som kan upplevas mer trovärdiga då skolorna inte 

har någon anknytning till varandra. Då vår studie består av 10 intervjuer kan vi konstatera det 

som beskrivs i Bryman (2011) att en undersökning som består av ett få antal intervjuer inte kan 

ligga till grund för slutsatser där man kan generalisera för hur något är för exempelvis en hel 

yrkesgrupp. Vi är medvetna om att vår studie som genomförts är liten vilket innebär att 

resultatet inte kan generaliseras, men vi fick fram en tydlig och djup bild på speciallärares och 

rektorers egna uppfattningar kring hur speciallärare och rektorer arbetar/ önskar arbeta på fältet 

samt i relation till examensordningen. De utförliga utsagor som respondenterna beskrev kunde 

visas genom att utföra djupintervjuer, vilket inte hade varit möjligt vid en enkätundersökning. 

Validiteten, anser vi, stärks genom att våra intervjufrågor är noggrant formulerade för att 

besvara syftet och att deltagarna är utvalda utifrån det studien avser att mäta. All data har 

behandlats och sammanställts av oss båda och genom hela arbetet har vi tillsammans diskuterat 

allt från bakgrundslitteratur fram till diskussion och slutsatser vilket ökar validiteten i studien. 

Pilotstudien som genomfördes innan samtliga intervjuer anser vi också bidrog till att öka 

reliabiliteten, då vi kunde se vad som faktiskt besvarats utifrån vårt syfte och våra centrala 

frågeställningar innan de utvalda intervjuerna ägde rum.  

6. Resultat och analys  

Vi har valt att presentera resultatet utifrån olika teman som utkristalliserats genom den data som 

samlats in utifrån det syfte och de frågeställningar som studien innefattar. De teman som kunnat 

urskiljas är; kunskap om yrkesrollen samt arbetsbeskrivning och utformande av speciallärarens 

uppdrag, arbetsuppgifter som genomförs av speciallärare i matematik, speciallärarens funktion 

i elevhälsoteamet - EHT, förutsättningar och hinder för yrkesrollen, speciallärarrollen i relation 

till examensordningen, teoretisk tolkning av resultaten utifrån professionens jurisdiktion samt 

teoretisk tolkning av resultaten utifrån specialpedagogiskt perspektiv. Avslutningsvis kommer 

en kort sammanfattning samt slutsatser av de resultat som framkommit i studien. 

6.1 Kunskap om yrkesrollen samt arbetsbeskrivning och utformande av 
speciallärarens uppdrag 

Resultaten visar att samtliga rektorer har en grundläggande kunskap kring skillnaden mellan 

yrkesrollerna speciallärare och specialpedagog, kort och precist uttrycks det att en speciallärare 

är den som arbetar med eleverna och specialpedagogen är den som arbetar för eleverna och 

framförallt övergripande i organisationen. Då samtliga rektorer betonar att yrkesrollen betraktas 

som relativt ny men ändå “gammal”, finns en önskan om att öka kunskapen kring yrkesrollens 

uppdrag. Rektor B samt rektor E uttryckte att de kunde hamna i en situation där det blev svårt 

för dem att kunna stötta specialläraren i sitt uppdrag, detta i samband med att kunna ge 

tillräckligt bra feedback till dem när de är ute och observerar undervisningen i verksamheten. 

De beskrev att de hade lättare för att kunna ge feedback till ämneslärare i matematik, men då 

speciallärarna ansågs ha mer kunskap och kompetens i undervisningen med elever såg 

rektorerna dem som oerhört kompetenta i sitt uppdrag och hade svårt att bidra med nya 
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infallsvinklar för hur de skulle kunna utvecklas. Rektor A och rektor D hade sedan tidigare 

specialpedagogisk utbildning och uppfattade sig till större del insatta i examensordningen, 

vilket enligt dem gav en större möjlighet i att föra diskussioner med sina speciallärare kring 

specialpedagogiska aspekter.  

 

Något som framgick inledningsvis i intervjuerna med samtliga rektorer var tilliten som de hade 

för sina speciallärare i matematik. Denna tillit är främst grundad i att de ser specialläraren, 

utifrån genomförd utbildning, som en kompetent och skicklig medarbetare främst i sin roll att 

stötta elever i matematik och främja till att få alla elever att lyckas så långt som är möjligt. En 

viktig aspekt som detta medför är att de i stor utsträckning gett specialläraren “fria tyglar” att 

utforma sin tjänst på skolan och fördela sina arbetsuppgift. Liknande resonemang återfinns hos 

samtliga speciallärare som beskriver hur de har breda möjligheter i att få vara med och utforma 

sitt uppdrag på skolan, detta främst genom den tillit samt mandat de har fått från sin rektor och 

resterande ledning. Två avgörande aspekter i utformandet av speciallärarens uppdrag kunde 

urskiljas hos samtliga respondenter; uppdraget med dess arbetsuppgifter måste vara grundat i 

vilken typ av specialpedagogisk organisation som finns på skolan och framförallt spegla 

elevunderlagets behov.  

 

Hon har ganska fria tyglar, för mig. Hon har väldigt fria tyglar. Vi har stort förtroende för 

varandra. Det är så vi vill jobba. Hon är omtyckt av barnen, jag ser ett resultat av det hon gör. 

Vill hon gå någon utbildning får hon göra det om hon har behov av det.  De axlar de rollerna 

jag vill att de ska göra. Jag är inte så styrande på det sättet. Den personal jag har, speciallärarna 

axlar de rollerna jag vill att de ska göra (rektor B).  

 

På alla skolor finns det någon form av arbetsbeskrivning antingen som ett tillhörande dokument 

i anställningsavtalet och/eller som ett pågående förhandlingsbart dokument på skolan. Den 

gemensamma faktorn i alla respondenternas utsagor är att arbetsbeskrivningen främst är till för 

att synliggöra speciallärarens uppdrag men även avskilja deras uppdrag gentemot 

specialpedagogens. Det framgår dock på fyra av fem skolor (skola A, C, D och E) att denna 

arbetsbeskrivning är så oerhört omfattande att den behöver brytas ned och preciseras. Den 

gemensamma tanken hos rektorerna är att arbetsbeskrivningen inte har för avsikt att vara 

statiskt utan de anser att den behöver vara förhandlingsbar och revideras inför varje läsår då det 

är behoven inom skolan och elevunderlaget som styr specialläraren uppdrag. Att uppdraget ses 

som förhandlingsbart återspeglas i utsagorna från speciallärarna, som alla är införstådda att det 

är elevunderlaget och den samlade specialpedagogiska kompetensen på skolan som är det 

avgörande för deras arbetsuppdrag.  

 

(...)Svårt med uppdragsbeskrivningar då det kan bli väldigt rutigt, sedan gör de massa saker 

som inte står där men som måste göras (...) men de kan vara bra för diskussioner (...) bra för 

alla andra att se en uppdragsbeskrivning. Inte oviktigt men svårt att få dem bra (rektor D). 

 

Det finns en grundmall som vi jobbar efter och den håller väl på att utvecklas fortfarande (...) 

vi måste få tolka färdigt vad en specialpedagog gör och vad en speciallärare gör (speciallärare 

C). 
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En av rektorerna på de deltagande skolorna beskriver hur hon väljer att kalla 

arbetsbeskrivningen för ett förväntansdokument, främst för att skapa en mer positiv syn på 

arbetsbeskrivningar inom alla yrkesroller och hon motiverar det så här:  

 

Detta är mina förväntningar, men det stoppar inte vid det. Jag har gjort det till all personal, fanns 

inga sådana på skolan innan. Personalen tycker det är positiv.  Är de trygga i det skriver de på. 

Jag har fått in 85 % underskrivna i alla fall, och det är inte något som jag krävt (rektor B).  

 

Speciallärare B, C och D uttrycker att de ofta upplever att deras utlåtande har hög trovärdighet 

av både rektor och ämneslärare i större utsträckning vid diskussioner med ämneslärare och 

arbetslag, detta anser de kan bero på att de ser specialläraren som en kompetent resurs. 

Speciallärarna anser att detta visar sig främst i när ämneslaget och/eller arbetslaget önskar 

någon form av rådgivning kring hur de kan utveckla lärmiljön i matematik för att gynna alla 

elever, särskilt med de elever som de upplever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. 

Speciallärarna upplever även detta vid andra sammanhang som betygssättning, extra 

anpassningar och varierande redovisningsformer. Några av de utsagor kring mandat i 

yrkesrollen som framförs i intervjuerna med speciallärare är: 

 

Det är en förutsättning för att veta att jag gör rätt saker, sen behöver man ju också ha en frihet 

och en tillit från rektor och andra kollegor att jag vet vad jag håller på med, att jag har fria 

händer... vilket jag tror är en jätteviktig förutsättning och här stöter man ju ofta på problemet, 

jag som speciallärare har ju ofta åsikter om hur en elevs kunskap ska bedömas och en lärare 

sitter på någonting helt annat... och här behöver man ha lite mandat i det att fast i det här läget 

kanske jag har … min röst är lite mer värd (speciallärare C). 

 

Ja jag känner att jag har mandat det gör jag, mandat utifrån dels från rektor, jag har hennes 

förtroende, hon stöttar mig i allt jag gör, även lärarna ger mig mandat, faktiskt (speciallärare A). 

 

Det som de anser är avgörande för att de fått detta företräde hos ämneskollegorna är att de har 

fått stöd och medhåll från rektor kring värdet av sin yrkesroll på skolan. Detta återspeglas även 

i intervjuerna med rektorerna:  

 

Ja alltså (...) Jag försöker ge min speciallärare så fria tyglar som möjligt. Hon kan det här bättre 

än vad jag kan (rektor B).  

 

Speciallärarfunktionen anser jag har rätten att säga till läraren och inte behöva komma till mig. 

Våga vara så tuff att tala om det till dem även om de är kollegor för med titeln faller ett 

ledarskap, att coacha och leda andra blir ett ledarskap (rektor C). 

 

Jaa, i dagsläget så styr jag inte deras tjänst alls utan det gör de själv, man skulle kunna säga att 

det är en avsaknad av en styrning eller ledning, men så är inte fallet de är ju väldigt kompetenta 

och de har förstått att de har mandat för att styra och skapa sin tjänst (rektor C).  
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Något som även påvisas i resultaten är att på tre av skolorna (skola C, D och E) är det den 

biträdande rektorn som har ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten och leder 

ansvaret för elever i behov av särskilt stöd. Några gemensamma faktorer på dessa skolor är att 

skolorna har ett omfattande elevunderlag vilket kräver att rektorn delegerar ansvaret för vissa 

områden inom verksamheten. Två av biträdande rektorer (skola C och D) har en tidigare 

specialpedagogisk utbildning vilket gör att de enligt rektorerna innehar en kompetens att leda 

den specialpedagogiska verksamheten.  

 
6.2 Arbetsuppgifter som genomförs av specialläraren i matematik  
Resultaten visar att det råder en samsyn kring vad yrkesrollen förväntas att utföra i 

verksamheten från både rektorerna och speciallärarna men där finns även skillnader på skolorna 

sinsemellan. Huvudsakligen anses det främsta uppdraget för specialläraren i matematik, på fyra 

av fem skolor (skola B, C, D och E), innefatta undervisning med elever i behov av särskilt stöd 

samt vara ett stöd för klassläraren i den ordinarie undervisningen kring anpassningar och 

lärmiljön. En skola (skola A) utmärkte sig från övriga skolor där både rektor och speciallärare 

menar att handledning är den huvudsakliga arbetsuppgiften tillsammans med 

kartläggningsarbete, och anser att speciallärarens främsta funktion blir att hjälpa ämnesläraren 

i att utveckla sin undervisning för att främja alla elever med hjälp av rådgivning/handledning.  

 

De skillnader i arbetsuppgifterna för specialläraren som kan urskiljas på skolorna är att det på 

två av skolorna (skola A och C) läggs en större tyngd på den handledande rollen vilket inte är 

fallet på de övriga tre skolorna. Handledarrollen är inte lika utvecklad och etablerad i 

organisationen på de skolorna och där har istället specialpedagogen fått ett övergripande ansvar 

för denna arbetsuppgift. Arbetet med elever i behov av särskilt stöd ser väldigt olika ut på alla 

skolorna allt från att de arbetar en-till-en med eleven, som ett komplement och stöd i ordinarie 

undervisningsgrupp, arbete i halvklasser eller mindre grupper. På de skolor som befinner sig i 

områden med låg socioekonomisk status (skola C och E) är specialläraren beroende av 

studiehandledare på elevens modersmål och arbetet med språkutveckling är högre prioriterat. 

Kartläggningsarbete som en arbetsuppgift är olika omfattande på skolorna från att bedriva det 

i en mindre utsträckning till att det ligger som underlag för framtida resursfördelning. Några av 

de främsta anledningarna till skillnader på skolorna kring speciallärarens arbetsuppgifter 

framgår vara organisationen på skolan, tillgången till specialpedagogiska kompetensen, 

upptagningsområdet samt synen på det specialpedagogiska stödet. De olika områden vi har 

kunnat identifiera som speciallärarna genomför arbetsuppgifter inom presenteras i 

underrubrikerna nedanför.  

 
6.2.1 Arbete med elever i behov av särskilt stöd 
Samtliga speciallärare i vår studie beskriver att de fungerar som ett stöd i undervisningsgrupper 

där svårigheter kan urskiljas i form av att undervisande lärare “flaggat” för att det finns en elev 

eller flertal elever som den är orolig för inte kommer att nå kunskapsmålen i matematik. Det 

kan handla om att elever inte klarat proven, inte kan tillgodogöra sig undervisningen eller ha 

svårigheter av andra slag som exempelvis funktionsnedsättning, diagnos eller otillräckliga 

språkkunskaper i svenska. Ingen av speciallärarna beskriver sig själva som ett stöd i fungerande 

undervisningsgrupper där ämnesläraren vill utveckla sin undervisning i större utsträckning. Två 
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utav speciallärarna beskriver hur de i dagsläget arbetar med elever som anses vara särskilt 

begåvade inom matematik (speciallärare A och speciallärare E). Här menar speciallärarna att 

dessa elever behöver bemötas med en annan sorts pedagogik och med ett mer abstrakt innehåll 

för att stimulera dem till lärande, vilket inte alltid upplevs enkelt för den undervisande läraren 

i matematik. Samtliga speciallärare beskrev att de i nuläget inte har elever som kan betecknas 

ha specifika matematiksvårigheter dyskalkyli, två av speciallärarna (speciallärare A och 

speciallärare E) betonar dock att de tidigare arbetat med en elev som haft diagnosen dyskalkyli. 

De elever som speciallärarna uttrycker att de främst arbetar med är elever som har generella 

matematiksvårigheter och i många av fallen har dessa elever en kombination av andra 

svårigheter såsom en språkstörning, dyslexi, otillräckliga språkkunskaper i svenska m.fl.  

 

På de skolor där det finns en speciallärare i läs- och skriv (skola B, C, och E) beskriver 

speciallärarna att de oftast arbetar med samma elev och därmed blir samarbetet med denna 

speciallärare av stor vikt. Specialläraren i läs- och skriv kan hjälpa till i samarbete med 

specialläraren i matematik att förenkla och bryta ner olika former av textuppgifter och 

matematiska begrepp som så att de blir begripliga för eleven. 

  

På de fyra skolor (skola B, C, D och E) där speciallärarens huvudsakliga uppgift framgick vara 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd beskriver speciallärarna att de kompetenser som 

ämneslärare efterfrågade främst var stöttning i undervisningen, arbete med elever i mindre 

grupper, en-till-en, anpassa material samt bidra till nya infallsvinklar som kan utveckla 

lärmiljön i undervisningen. Arbetet med elever i mindre grupper eller enskilt framgår till största 

del enligt utsagorna från rektorerna och speciallärarna grunda sig i att både rektorer och 

ämneskollegor upplever att de kan se ett resultat i elevernas kunskaper och motivation. Även 

om alla speciallärare i vår studie betonar att de främst vill arbeta och ge stöd i den ordinarie 

undervisningsgruppen beskriver de även de framgångsfaktorer som kan påvisas i arbetet med 

elever i mindre grupp och/eller en-till-en. Eleverna vågar att delta mer i muntliga diskussioner, 

ställer frågor som de annars kanske inte vågat i en större grupp, de kan koncentrera sig utan att 

känna att de blir störda av omgivningen och framförallt att de får den tid de behöver för att 

tänka och reflektera kring lösningarna på olika matematiska problem. Även det att eleven och 

dess vårdnadshavare till större del är nöjda över den utveckling eleven gör tillsammans med 

specialläraren påverkar arbetssättet. På en av skolorna uttrycker man det så här: 

 

(....) specialläraren har ett annat sätt att tänka, lära ut,  använder mycket laborativt, 

material, annat arbetssätt, kommer med förslag hur vi kan arbeta med elever på 

andra sätt. Så länge jag ser att det går åt det håll jag vill det ska göra, utvecklingen, så är jag 

jättenöjd. Lärarna är väldigt nöjda med henne, barnen är också nöjda de tycker om henne, de 

förstår henne, de vill jobba med henne. Hennes grupper är inte helt statiska, hon kan ha åtta 

stycken kanske, ibland kommer det någon annan.  Om ex en elev har svårt för bråk så 

lyfter vi det och arbetar kanske med den eleven extra under en period. en-till-en när det behövs, 

inte statiskt. Ibland saknas bara lite självförtroende hos eleven, du är duktig när du kan. 

Specialläraren har helt fria tyglar, hon sköter det så bra (rektor B). 
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Resultaten visar att de olika extra anpassningar eller särskilda insatser som främst genomförs 

på skolorna är användningen av konkret material, rita, illustrera och lösa problem tillsammans, 

användning av ”time timers” (visuellt tidshjälpmedel) för att effektivisera koncentrationen i 

korta intervall, diskussioner kring matematiska begrepp och problemlösning, matematiska 

program innehållande färdighetsträning samt kontextualisera uppgifter för att utgå från 

elevernas omvärld. Den största faktorn i extra anpassningarna och insatserna är tiden, då dessa 

elever uppfattas av speciallärarna och rektorerna behöva mer tid för inlärningen av det 

matematiska innehållet, men även mycket repetition. Speciallärarna beskriver även att de deltar 

vid betygssättningen kring de elever som de stöttar i undervisningen eller träffar mer 

kontinuerligt i mindre grupper eller enskilt, men att det är ordinarie ämneslärare som har det 

främsta ansvaret. Att vara delaktig i betygssättningen menar speciallärarna är bra då de kan 

bidra med implikationer kring färdigheter som de kan ha upptäckt när de har arbetat med eleven. 

Endast en av fem speciallärare (speciallärare D) är ansvarig betygsättare för en 

undervisningsgrupp eftersom hen är ansvarig för denna grupp i matematik och bedriver själv 

undervisningen med denna grupp.  

 

6.2.2 Kartläggningsarbete 
Samtliga respondenter beskriver att de använder sig av någon form av screeningmaterial på 

skolorna för att testa elevernas kunskaper i matematik, och det material som används främst 

framgår vara McIntosh (2008) Att förstå och använda tal samt skolverkets bedömningsstöd.  

I utsagorna, från rektorerna, framgår det framförallt att väletablerade screeningsplaner är 

nödvändiga i verksamheten främst inom läs- och skriv samt matematik. Screeningplanerna 

uppfyller funktionen till att fungera som ett stöd för att organisera upp verksamheten och fördela 

resurserna. Rektorerna beskriver att det de efterfrågar mest av speciallärarna, förutom 

undervisning, är att de tar fram kartläggningsmaterial, screeningmaterial som sedan genomförs 

av eleverna. Vem som ska genomföra och sammanställa materialet ser olika ut på skolorna, 

men förändras över tid även på själva skolan. Vid vissa tillfällen är det specialläraren som 

genomför dessa med eleverna, rättar dem och sammanställer, vid andra tillfällen är det den 

undervisande läraren som rättar dem och där specialläraren sammanställer dem och 

avslutningsvis framgår även att det kan vara specialpedagogen som har i uppdrag att genomföra, 

rätta och sammanställa screeningarna i matematik. Den gemensamma synen hos samtliga 

respondenter är att testerna ska analyseras tillsammans med rektor och elevhälsa för att 

identifiera svårigheter inom gruppen men även på individnivå. Detta arbete leder i sin tur till 

att ämneslaget kan arbeta med rätt insatser för att undanröja missuppfattningar och hinder för 

hela gruppen men även i form av stöttning för den enskilda eleven. På tre av skolorna (skola B, 

C och E) visar sig just dessa tester påverka speciallärarens uppdrag och arbetsuppgifter då 

kartläggningsmaterialet används för att fördela speciallärarens resurser på bästa sätt, 

exempelvis ifall det är en årskurs som visar svaga resultat i matematik kan man rikta 

specialläraren till den årskursen och arbeta förebyggande i en tidig ålder. Speciallärarens 

kompetenser anses vara särskilt behövda när skolan tar emot nya elevgrupper i början på ett 

läsår samt nyanlända elever.  

 

(...) när vi tar in nya elever per läsår, ju snabbare vi kan kartlägga dem desto bättre, när vi hittar 

elever som vi upplever visar avvikelser så kan de hjälpa till att ta kontakt med tidigare skola och 
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få information som kan hjälpa oss i vårt arbete med eleven. När vi väl får information tolka den 

snabbt för att se hur vi ska göra och fördela resurserna (rektor C). 

 

Vi har ju gjort en sådan här screeningplan, vissa delar ligger på specialläraren, andra delar ligger 

på mentorn eller undervisande pedagogen. Ibland kan man tänka att den som gör screeningen 

är den som arbetar med eleverna, ibland organisatoriskt blir det lättare om specialläraren gör det 

och har sedan diskussion med mentorn. Där får man lättast se vad som kan vara bäst 

organisatoriskt. När vi får nya elever främst i förskoleklassen men även nyanlända vet vi aldrig 

vad vi startar med i augusti även om vi försöker vara förberedda, det är inte förrän senare som 

vi vet (rektor E). 

 

6.2.3 Utvecklingsarbete 
Något som speciallärarna samt rektorerna beskriver ska vara en viktig del av speciallärarens 

arbetsuppgifter är utvecklingsarbete, främst inom ämnet matematik. Dock tillägger samtliga 

speciallärare att de inte arbetar med utvecklingsarbete i den utsträckning de hade önskat, men 

att deras rektorer arbetar för att utöka denna del i deras uppdrag. Samtliga speciallärare betonar 

att de för olika diskussioner med ämneslärare i matematik främst kring upplägg av 

undervisning, varierande redovisningssätt samt anpassat material.  Fyra av fem speciallärare 

(speciallärare B, C, D och E) i matematik beskriver sig som drivande och ledande inom 

ämneslaget där deras främsta uppdrag är att genom diskussioner med ämneskollegorna utforma 

och utveckla undervisningen i matematik på skolan. Detta arbete har dock, enligt speciallärarna, 

inte kunnat genomföras i en större utsträckning då det finns ett stort behov av att “släcka 

bränder” och hitta snabba lösningar i klassrummet. Detta har medför att det långsiktiga 

utvecklingsarbetet har fått ett väldigt litet utrymme i ämneslaget.  

 

(...) vi jobbar med, i ämneslaget, väldigt mycket med implementera anpassningar, 

lektionstrukturer, arbetsmiljöer så vi hjälper till med det också. Vi försöker också, när vi haft 

studiedagar har vi hållit i föreläsningar och workshops så och försöka visa hur man kan jobba 

(speciallärare C). 

 

6.2.4 Prioriteringar och plötsliga behov 
En annan viktig arbetsuppgift som framträder i intervjuerna med speciallärarna är att de 

förväntas vara flexibla i sitt uppdrag. Ibland får de träda in i olika roller för att tillmötesgå 

organisationens behov. Detta påvisas på två av skolorna (skola C och E) där oförväntade 

händelser medfört att organisationen fått förändras och därmed påverkat speciallärarens 

arbetsuppgifter, exempelvis har specialläraren fått ta över en undervisningsgrupp, arbeta som 

ett extra stöd för en årskurs i flera andra ämnen och/eller ta över en mentorsgrupp då ordinarie 

klasslärare slutat.  

(...)  vi lever ju i skolans värld (...) sen har då det skett saker som gjort att jag behövt göra 

andra saker så det har prioriterats bort. Det blir ju lätt så att de saker som man behöver 

“släcka” puttar ju ner de saker (...) just nu är jag kopplad till en klass (speciallärare C).  

 

Elevernas behov och utmaningar styr, vilket arbetslag som jobbar med eleverna, vi kan ha ett 

arbetslag som är mer kunniga pedagoger och som kan ro i det själva och som kanske inte 

behöver den hjälp och de kan köra de insatserna själv medan andra arbetslag behöver den 
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hjälpen mer och där blir speciallärarnas insatser mer viktiga (...)  Just för en av speciallärarna i 

matematik där har vi fått göra en prioritering att rikta honom mot just den årskursen som 

ämneslärare för att det var en nödlösning (...) och det beslut står vi för (rektor E). 

 

På de skolor som är belägna på låga socioekonomiska områden (skola C och E) är behovet stort 

av att utveckla det svenska språket, vilket medför att majoriteten av insatserna ibland är mer 

inriktade mot utveckla det svenska språket. Detta medför att speciallärarna på dessa skolor får 

ge stöttning i svenska och andra ämnen och där samarbete med studiehandledare ses som en 

avgörande faktor.  

 

(...) brukar inte ha enskilda elever men små små grupper som jag jobbar enskilt med typ 2-3 

elever mest problemlösning, framförallt utifrån språkbarriären vi har på skolan (...) vi har tre 

stycken studiehandledare som även kan arabiska och kan stötta upp (...) underlättar väldigt 

mycket framförallt för nyanlända (speciallärare C).  

 
 
6.3 Speciallärarens funktion i Elevhälsoteamet - EHT 
Samtliga respondenter anser att specialläraren bör ingå i elevhälsan på skolan då den med hjälp 

av sina kunskaper och kompetenser ses som en värdefull resurs i undervisningen, 

utvecklingsarbetet på skolan samt stöd till elever i behov av särskilt stöd, men endast på två av 

fem skolor representerades speciallärarna i elevhälsoteamet. Dessa två speciallärare 

(speciallärare A och B) som sitter med i elevhälsan upplever att de har ett mer övergripande 

insyn i verksamheten i form av att de har ett större samarbete med andra yrkesroller i 

elevhälsan,  deltar i större utsträckning i kartläggningar och pedagogiska bedömningar, har en 

möjlighet att påverka resursfördelningen på skolan, handleda personal i större utsträckning och 

erhålla uppdrag inom elevhälsan för att utveckla exempelvis en handlingsplan för 

“hemmasittare”. På de tre skolor (skola C, D och E) där speciallärarna inte sitter med i EHT 

uttrycker rektorerna att de bör inkluderas men organisationen kring EHT är redan så omfattande 

vilket inte gör det möjligt att inkludera ytterligare personal i dagsläget. De likheter som kan 

urskiljas på dessa tre skolor är att specialläraren har mer undervisning i ämnet matematik och 

arbetar inte med kartläggning och/eller handledning i större utsträckning som de övriga två 

speciallärare (speciallärare A och B) som ingår i EHT på de andra skolorna. Att speciallärarna 

behöver vara en del av EHT framgår som en viktig aspekt då resultaten visar att 

resursfördelningen för elever i behov av särskilt stöd alltid går via EHT. Specialläraren kan ha 

viktig information att bidra med kring eleven då denne arbetar i stor utsträckning tillsammans 

med klasslärare med extra anpassningar och handledning innan stödet blir mer omfattande och 

blir ett ärende i elevhälsan.  På de skolor där speciallärarna inte är representerade i 

elevhälsoteamet inkluderades de istället i en egen grupp bestående av specialpedagog och andra 

speciallärare.  

 

I EHT sitter alla skolledare (en rektor och tre biträdande), specialpedagog, kurator och två 

skolsköterskor, logoped och skolpsykolog. Vi skulle behövt speciallärarna med där för att de 

arbetar med eleverna. Då har vi gjort så att vi träffar våra speciallärare och specialpedagog 

ungefär varannan vecka. de kallar vi för lilla resursteamet (speciallärare E).  
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(...) vi för ju denna diskussion i vårt lilla arbetslag, lilla EHT. Och då är det ju vår specialpedagog 

som är ansvarig för vårt team, så hon får i uppdrag från rektor eller biträdande rektor och sedan 

kollar vi vem som ska göra vad (speciallärare C). 

 
6.4 Förutsättningar och hinder för yrkesrollen 
Samtliga speciallärare anser att aspekten tid är en förutsättning för att hålla sig uppdaterade 

kring sin specialisering, planera och genomföra olika insatser samt leda utvecklingsarbetet på 

skolan i ämnet. De upplever att rektorerna ger dem möjligheter för fortbildning, köpa in material 

som behövs för att kunna stärka speciallärarens kompetens och behov på skolan, men det 

framgår också att på två av skolorna (skola C och E) att organisationens plötsliga behov medfört 

att de fått skjuta på olika fortbildningar. 

 

(...)  jag behöver ju tid för att jag ska hålla mig uppdaterad i vad som händer och sker. Jag behöver läsa 

och jag behöver uppdatera mig, och vi behöver gå på kurser på SPSM och SKED, men organisationens 

behov har gjort att jag inte kunnat genomföra vissa fortbildningar jag tänkt mig (speciallärare C).   

 

En annan förutsättning som framkommer är att få ingå i EHT då det skapar en förutsättning för 

speciallärarna att få tillhöra en större enhet på skolan som i sin tur gör det möjligt att de får ett 

större ansvar över vissa arbetsuppgifter som kartläggning, handledning, resursfördelning i 

ämnet matematik samt utvecklingsarbete. En annan förutsättning som framkommer är även 

tillgång till ett matematikrum, detta betonas främst på tre av skolorna (skola B, C och E), där 

speciallärarna beskriver att just detta rum är inrett för ämnet matematik och där det finns stor 

tillgång till laborativt material och olika matematiska hjälpmedel. Genom att ha ett sådant rum 

upplever speciallärarna att de, i större utsträckning, kan arbeta med elever som exempelvis inte 

upplever sig motiverade i ämnet matematik men även erbjuda varierande inlärningsformer och 

kan “skärma av” för att eleven ska kunna öka sin koncentration i ämnet. 

 

Samtliga rektorer beskriver att en förutsättning för att deras speciallärare ska kunna få utföra 

sitt uppdrag på skolan är att de känner att de har full tillit från sin rektor, och kan diskutera 

öppet kring vilka behov specialläraren anser behövs på skolan och hur den vill utforma sitt 

uppdrag för att kunna tillmötesgå dessa behov. Att diskutera olika behov upplever rektorerna 

inte alltid är lätt då de har olika infallsvinklar men genom öppna diskussioner kan det skapas 

en gemensam samsyn kring hur de ska arbeta. En viktig förutsättning är även att speciallärarna 

får möjlighet till önskad fortbildning och leda ett utvecklingsarbete på skolan.  

 

Hinder som speciallärarna upplever för att kunna lyckas med elever som befinner sig i 

svårigheter i matematik är att tiden för eleverna inte räcker till, resurstilldelningen ska räcka till 

alla elever som behöver stöd i matematik och undervisande lärare samt till all mötestid. På de 

skolor där det endast finns tillgång till en speciallärare eller där läs- och skrivutveckling är 

prioriterat upplever speciallärarna (speciallärare A, C och E) att de inte har rätt förutsättningar 

att arbeta med det som det egentligen är tänkt att göra fullt ut då det fått prioritera och fått andra 

uppgifter. Prioriteringar och plötsliga behov inom organisationen på skolan gör även att det, 

enligt speciallärarna, skapas ett hinder för dem att utföra sina arbetsuppgifter fullt ut.  
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Om jag hade fått önska hade vi haft en samlad specialpedagogisk kompetens, en speciallärare 

mot språk, en mot matte, då hade jag ännu mer kunnat gå in och stötta lärarna med matten istället 

för läs- och skriv, det är jättesynd, faktiskt (speciallärare A). 

 

Ett annat hinder som betonades av speciallärarna är den ofantliga mängd dokumentation som 

behöver utföras, istället hade de önskat lägga mer tid på att stötta elever i matematik i 

undervisningen. Dokumentationen innebär allt från att dokumentera minnesanteckningar från 

elevmöten, skriva åtgärdsprogram i samråd med andra, följa upp åtgärdsprogram, skicka 

kallelser till föräldrar och lärare samt dokumentera anpassningar mm.  

 

(...) dokumentationen den är ett stort hinder tycker jag. Vi vet ju att exempelvis åtgärdsprogram 

behöver utvärderas ofta för att hållas levande, men all denna tid det tar att göra dem… du ska 

samla alla lärare.det tar tid (speciallärare C). 

 

Ett annat hinder som framträder är just när det finns en otydlighet i arbetsbeskrivningen, en del 

av speciallärarna (speciallärare B, C och E) upplever att det kan bli förvirrande kring vem som 

förväntas göra vad. Det kan vara bra med att få friheten att utforma sitt uppdrag på skolan men 

arbetet kan försvåras om det inte finns en tydlighet i vem som förväntas göra vad. 

 

6.5 Speciallärarrollen i relation till examensordningen 
När det gäller resultaten kring vad speciallärarna anser sig utföra i dagsläget kontra vad de 

förväntar sig att en speciallärare ska utföra tycker de alla att de arbetar i liknelse med vad de 

förväntar sig av uppdraget. De utför sitt uppdrag på det sätt som präglar elevunderlagets behov 

och upplever att de är nöjda med sina uppdrag men önskar att mer utrymme skapas för att driva 

skolutvecklingsarbete på skolan samt tid att hålla sig uppdaterad kring ny forskning inom 

specialiseringen. Flera speciallärare (speciallärare A, C och E) önskar samtidigt en samlad 

specialpedagogisk kompetens på skolorna så de främst kan arbeta med det ämne de är 

specialiserad kring. Två av rektorerna som har en tidigare bakgrund i specialpedagogiken 

(rektor A och D) upplever sig väl insatta i examensordningen för speciallärare i matematik. De 

tre andra deltagande rektorer upplever inte att de är så insatta i examensordningen i den mån de 

hade önskat, och förlitar sig på att specialläraren formar sitt uppdrag utifrån vad den ska göra i 

enlighet med examensordningen. Både rektorer och speciallärare upplever att organisationens 

behov styr uppdraget, därav att de själva är införstådda med att allt i examensordningen inte 

alltid genomförs fullt ut.  

 

Hur vi riktar speciallärarnas arbete beror helt på vad behovet är i gruppen (...)  specialläraren i 

matematik har fått rikta in sig på en årskurs för att den behöver det stödet (...) eftersom det är 

så stora behov behöver vi bunkra upp en årskurs med flera pedagoger (rektor B).  

 

6.5.1 Kunskap och förståelse 
Det uppdrag som speciallärarna, i vår studie, har på sina respektive skolor visar att de i enlighet 

med examensordningen anses ha kunskaper och förståelse kring relationen mellan vetenskap 

och beprövad erfarenhet av både av rektorer och ämneslärare.  På samtliga skolor tillkallas 
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specialläraren i matematik som en “expert” i klassrummen när ämneslärarna upplever att 

undervisningen inte kan tillgodose alla elever, specialläraren anses vara kunnig i hur 

undervisningen i matematik kan anpassas, omstruktureras och förtydligas för att den ska passa 

samtliga elever. Här har specialläraren en viktig roll i att även hjälpa till att anpassa material, 

fungera som ett stöd i klassrummet och bidra med goda råd och tips. Både ämneslärare och 

rektorer ser speciallärarens kompetens kring bedömningsfrågor och betygssättning som en stor 

tillgång i diskussionen kring elevers uppvisade färdigheter och kunskaper.  

 

Huvuduppdraget är ju (...) som jag ser det att eleverna får den anpassning och det stöd som de 

behöver. Och jag jobbar ju mycket nu med att vidareutveckla lärarna med att utveckla dessa 

anpassningar för många gånger är inte det en speciallärare eleverna behöver utan lärarna 

behöver bara ändra vissa saker (speciallärare C).  

 

6.5.2 Färdighet och förmåga 
Speciallärare som sitter med i EHT (speciallärare A och B) kan i större utsträckning arbeta efter 

examensordningen eftersom de i dessa möten kan medverka i det förebyggande arbetet för att 

undanröja hinder och svårigheter i de olika lärmiljöerna. Vi kan också urskilja att de 

speciallärare som ingår i EHT har ett större ansvarsområde kring det pedagogiska arbetet på 

skolan med målet att möta alla behov hos alla elever. En skillnad som vi har kunnat urskilja när 

det gäller speciallärarnas sätt att arbeta utefter examensordningen är att de kan se olika ut när 

det gäller möjligheter och behörigheter att genomföra självständiga pedagogiska kartläggningar 

i ämnet matematik. En del av speciallärarna (speciallärare B och C) utför samtliga 

kartläggningar och skriver åtgärdsprogram i ämnet självständigt eller tillsammans med 

klasslärarna, medan det på några skolor blir en arbetsuppgift som genomförs av 

specialpedagogen. I dessa fall kan självklart specialläraren bidra med sina kunskaper och 

expertis, men har inte det övergripande ansvaret, på dessa skolor fungerar istället 

specialpedagogen som samordnare för alla pedagogiska kartläggningar och utredningar som 

genomförs. En del av speciallärarna (speciallärare A och C) upplever att de kan hamna i 

känsliga situationer när de förväntas att kritiskt granska och tillämpa metoder kring elevers 

matematikutveckling.  Detta då de upplever att ämneslärare i matematik känner att de kan bli 

ifrågasatta kring sin kompetens, här blir den handledande funktionen väldigt central för att 

kunna stärka ämnesläraren i sin yrkesroll på ett positivt sätt och samtidigt skapa en relationell 

syn kring svårigheter på skolan. Samtliga speciallärare i vår studie har en handledande roll på 

skolan där de fungerar som en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör främst ämnet 

matematik detta i form av möten med arbetslag, ämneslag, elever och vårdnadshavare. 

 

Hmm (..) om jag tänker på vad jag tycker, inte var vi är än, jag tycker man ska jobba med dels 

med enskilda elever som behöver den typen av hjälp … men framförallt i grupper/klasser och 

handledning av pedagoger. Och då blir man länken däremellan. Så under en period går man in 

och jobbar med en elev eller grupp och sedan går man in och förenar läraren och 

undervisningen i detta. Som en bro däremellan. Det är väl vad jag tycker vi ska göra 

(speciallärare B).  

 
6.5.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 
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I examensordningen står det att specialläraren ska: visa insikt om betydelsen av samarbete och 

samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper” (SFS 2008:132). En av fem speciallärare 

(speciallärare D) i undersökningen är deltagande i ett nätverk som främst inriktas på frågor 

gällande matematik. I vår studie framkom det att ingen av speciallärarna är deltagande i ett 

specialpedagogiskt nätverk utanför skolan. När det gäller utvecklingsarbete på skolorna visar 

våra resultat att det är undervisning och handledning samt mötestid som upptar speciallärarnas 

arbetstid. En önskan av både rektorer och speciallärare är att speciallärarna ska få större 

möjligheter till att driva utvecklingsarbete på de olika skolorna istället för enbart i ämneslagen, 

men detta har hittills varit genomförbart på grund av organisatoriska aspekter. Både rektorerna 

och speciallärarna menar att detta utvecklingsarbete kan bidra till att utveckla en mer relationell 

pedagogik på skolan. På tre av skolorna (skola A, B och C) har det varit förstelärarna i 

matematik som haft det mer övergripande ansvaret kring fortbildningen i matematik. 

  
Jag har inget ansvar för utvecklingsarbetet på skolan, det är faktiskt försteläraren i matematik, 

där har vi kollegialt lärande var tredje vecka, då är vi indelade i olika grupper, jag ingår i 

mattegruppen där (speciallärare A). 

 
 
6.6 Teoretisk tolkning av resultaten utifrån professionens jurisdiktion 
Enligt Abbott (1988) kan en yrkesgrupp endast få full jurisdiktion genom att uppfylla 

funktionen inom tre olika arenor; den juridiska, den offentliga och den informella. Abbott 

(1988) betonar att det måste finnas skrivet i det juridiska gällande yrkesrollens examen samt de 

lagar som finns på arbetsplatsen att förhålla sig till. Den juridiska arenan möjliggör inte för 

specialläraren att få mandat över vissa arbetsuppgifter då till synes ingen rektor har kravet på 

sig att inneha en speciallärare utan endast enligt skollagen behöver ha tillgång till personal med 

specialpedagogisk kompetens i EHT. Det framgår som tydligt att det endast är rektorn som har 

full jurisdiktion i sin yrkesroll och där det inte finns någon annan som har liknande 

arbetsuppgifter samtidigt som rektorn är avgörande faktorn för hur specialläraren kan erhålla 

jurisdiktion över sin yrkesroll.  I studiens resultat framgår det att samtliga respondenter 

uppfattar att rektor tillsammans med övrig ledning gett specialläraren full mandat i att utforma 

sitt uppdrag på skolan. På skolorna framgår ingen arbetsbeskrivning som samtliga respondenter 

ansåg var tillräcklig för att tydliggöra speciallärarens uppdrag, vilket kan vara resultatet av 

samtliga att speciallärare har “fria tyglar” i att utforma sitt uppdrag och arbetsuppgifter på 

respektive skola. 

 

Den informella arenan framträder när specialläraren konstruerar sitt uppdrag i förhållande till 

organisationens behov och genomför därefter ett arbete på skolan som ingen annan yrkesroll 

förväntas utföra (Abbott, 1988). Den främsta anledningen till att arbetsbeskrivningen inte är 

preciserad framgår vara att arbetsuppdraget kan ändras utefter organisationen samt det 

elevunderlag som finns på skolan, speciallärarnas arbetsuppgifter framträder därmed som lokalt 

förhandlingsbara och kan skifta från verksamhet till verksamhet. Arbetsuppgifterna framgår 

vara olika för speciallärarna på skolorna. På vissa skolor hade istället specialpedagogen ansvar 

över kartläggningar och åtgärdsprogram medan det på samtliga skolor framstod som att 

specialläraren har fullt ansvar över undervisningen av elever i behov av särskilt stöd i 
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matematik. På de skolor där det finns tillgång till förstelärare i matematik (skola A, B och C) 

blir det att denna får i uppdrag att leda utvecklingsarbetet i matematik på skolan.  

 

Det framgår att det finns andra yrkesroller på skolan som arbetar med liknande arbetsuppgifter 

som speciallärarna exempelvis specialpedagog och speciallärare i läs- och skriv vilket kan leda 

till att det för några av speciallärarna (speciallärare A, C och E) inte skapas en tydlighet kring 

vilka arbetsuppgifter som förefaller vardera yrkesgrupp. Om rektorn tar för givet att den gett 

specialläraren mandat i sitt uppdrag är det av stor vikt att precisera det område som 

specialläraren har befogenhet över för att inte det ska skapa en rivalitet bland de andra 

yrkesrollerna. Detta kan illustreras i de utsagor från speciallärare i vår studie som ibland har 

befunnit sig i situationer där de undrat över vem som ska göra vad eller fått betona att det inte 

ligger i deras ansvar att genomföra den arbetsuppgiften.  

 

Abbott (1988) betonar att den offentliga arenan framgår allmänhetens uppfattning kring 

yrkesrollens uppdrag. Tre av speciallärarna (speciallärare C, D och E) i studien hade inte en 

given plats i EHT, då gruppen ansågs vara alltför stor, men andra yrkesgrupper gavs företräde 

exempelvis specialpedagogen. Speciallärarna fick ingå i en mindre grupp som kom att kallas 

för lilla EHT, eller resursteamet. I utsagorna från rektorer framgår det att det inte råder en 

tillräcklig kunskap kring yrkesrollen detta eftersom speciallärarutbildningen upplevs som 

relativt ny och en bredare kunskap behöver förmedlas för exempelvis vårdnadshavare, elever, 

personal, politiker, fackförbund osv. För att skapa möjligheter till ett större inflytande och 

delaktighet är det önskvärt från både rektorer och speciallärare att speciallärarna ska arbeta med 

utvecklingsarbete på skolan. I studien framkommer det att ingen av speciallärarna leder 

utvecklingsarbetet på skolorna och enligt Abbott (1988) måste de ges ett mandat i form av 

kontroll och rättigheter över denna arbetsuppgift.  

 
6.7 Teoretisk tolkning av resultaten utifrån specialpedagogiskt perspektiv 
Resultaten visar att samtliga respondenter har en samsyn kring hur stödet ska utformas, i första 

hand ges stöd till klasslärare i form av anpassningar, handledning samt dubbelbemanning i 

klasser/grupper, i andra hand kommer undervisning i mindre grupp eller enskilt tillsammans 

med speciallärare. Enligt Lutz (2013) och Ahlberg (2015) visar detta att skolorna präglas av en 

relationell syn på svårigheter där man främst anser att skolan ska anpassa lärmiljön för att möta 

elevens behov. En relationell pedagogik utgör grundtanken på skolorna men är beroende av 

organisationens möjligheter i mån av resurser och tid. Rektorerna har det yttersta ansvaret för 

att tillgodose elevers behov och vi kan se att de resurser som finns att tillgå på skolorna är till 

för undervisningsgrupperna i sin helhet. På samtliga skolor finns extra personal att tillgå såsom 

resurspedagoger, tvålärarskap, eller lärarassistenter som fungerar som ett stöd för den 

undervisande läraren. Denna personal är inte knuten till någon specifik elev utan arbetar med 

hela klassen i sin helhet. På två av skolorna (skola A och C) finns elevassistenter knutna till 

specifika elever på grund av att elevernas behov är så omfattande att de anses behöva tillgång 

till någon som var anställd på heltid för att enbart hjälpa denna elev att klara sin skoldag. Dessa 

ses även som en tillgång för övriga klassen när det finns behov och ges möjlighet. De skolor 

(skola C och E) som har elever med otillräckliga kunskaper i det svenska språket har tillgång 

till studiehandledare på sitt modersmål för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 
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undervisningen. Insatserna är tänkta att utföras under en begränsad till tills eleverna kan 

tillgodogöra sig det svenska språket. Insatserna som utförs på skolorna visar därmed hur 

skolorna ändrar och anpassar sin organisation för att bemöta elevernas behov.  

 

Jag och min rektor tyckte vi skulle ha ett relationellt perspektiv på skolan… Nej, jag ska inte ta 

en elev bara för att lärarna tycker att eleverna är jobbiga. Vi börjar få in det relationella 

tänkandet. Nu efterfrågar de handledning, inget quick fix. Från quick fix till handledning. Jag 

upplever att lärarna önskar det nu (speciallärare A). 

 

Speciallärarna utgår alla från ett relationellt perspektiv där de främst vill arbeta förebyggande i 

den ordinarie undervisningsgruppen och utveckla undervisningen i matematik på skolan för att 

den ska gynna alla elever. Det som dock påvisas på tre av skolorna (skola A, C och E) är hur 

speciallärarna till en början upplevde att en del ämneslärare önskade att specialläraren arbetar 

med de elever som inte tillgodogjort sig undervisningen i den ordinarie gruppen. Dessa 

ämneslärare var inte mottagliga för att ändra om i undervisningen och anpassa i den 

utsträckning som de gör nu.  

 

…så finns det de som är bekväma i sitt sätt att jobba och de vill helst inte att någon som 

ska in och pilla på det traditionella sättet med genomgång och arbete. Och oftast, om man 

nu ska vara så, är det hos dessa som, typ elever som inte har så jättestora matematiska 

svårigheter som dom inte når de målen de får den varierade undervisningen de 

behöver….och det är ju ofta där man behöver gå in och ändra och det tar tid! 

(speciallärare C) 

 

På skolorna A, C och E har specialläraren tillsammans med sin rektor arbetat frekvent med att 

ändra på detta perspektiv och samtliga speciallärare kan nu se en utveckling mot det mer 

relationella perspektivet hos fler ämneslärare. Dock finns det alltid några enstaka som önskar 

att erhålla en ”quickfix” där de vill att specialläraren arbetar med eleven och sedan för in dem 

i undervisningen igen.  

 

Trollspöet, mirakel … som man ju inte har ...mmm..nä men kompetenser alltså 

dom är ju lite präglade av att vi tjatat..men just nu är det väldigt mycket att de vill 

att jag ska komma in och berätta och hjälpa dem hur de ska nå alla elever. Facit, 

mirakelkurer (speciallärare C).  

 

Samtliga fem skolor använder någon form av kartläggningsmaterial för att identifiera elever 

som riskerar att inte nå målen i matematik, främst nya elever som börjar på skolan. De 

standardiserade testerna kan förknippas med ett kategoriskt perspektiv, men då 

screeningsmaterialet ämnas att användas i ett förebyggande syfte genom att identifiera styrkor 

och utvecklingsområden på grupp- och individnivå övergår det till ett relationellt perspektiv på 

skolan. Genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden på grupp- och individnivå vill 

skolorna planera insatser och fördela resurser främst inom den ordinarie undervisningsgruppen 

eleven tillhör, i ett så tidigt skede som möjligt. 
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6.8 Sammanfattning av resultat 
Resultaten visar sammanfattningsvis att det råder likheter och skillnader inom själva uppdraget 

för speciallärare i matematik på de undersökta skolorna. Alla speciallärarna har någon form av 

arbetsbeskrivning på sin skola, men denna arbetsbeskrivning behöver revideras och preciseras 

enligt både speciallärarna och rektorerna. En kombination av alltför bred arbetsbeskrivning 

samt osäkerhet för den nya speciallärarrollen har bidragit till att rektorerna förlitar sig på 

speciallärarnas expertis av vad som ingår i deras uppdrag utifrån examensordningen. Alla 

speciallärare har fått vara deltagande i att få utforma sitt uppdrag på skolan, och den viktigaste 

faktorn som spelar roll för utformandet av speciallärarens uppdrag är organisationen som styrs 

av rektorn, samt elevunderlaget på skolan. 

 

Alla rektorer önskar att specialläraren ska ingå i elevhälsoteamet på skolan då den ses som en 

viktig resurs utifrån sin kompetens, dock är inte samtliga speciallärare inkluderade på grund av 

gruppens storlek och organisationens utformning. Resultaten visar att de speciallärare som 

deltar i EHT (speciallärare A och B) har större inflytande i organisationen och samarbetar i 

större utsträckning med andra yrkesroller i elevhälsan samt med andra yttre aktörer kring elever 

i behov av särskilt stöd. 

 

Det råder en samsyn mellan speciallärare och rektorer kring vad yrkesrollen förväntas att utföra, 

huvudsakligen är det främsta uppdraget att innefatta undervisning med elever i behov av särskilt 

stöd i matematik samt vara ett stöd för klassläraren i den ordinarie undervisningen kring 

anpassningar och lärmiljön. Den handledande rollen framgår vara av stor vikt främst på två av 

skolorna (skola A och C) och där undervisningen med elever i grupper eller enskilt framgår 

vara det sista alternativet att tillämpa. De kompetenser som speciallärarna upplever efterfrågas 

främst av sina ämneskollegor är stöttning i undervisningen, arbete med elever, anpassa material, 

bidra med nya infallsvinklar och utveckla lärmiljön, vilket de arbetar frekvent med för att 

utveckla ett bredare relationellt perspektiv på skolorna kring elevers svårigheter. På alla skolor 

genomförs någon form av kartläggning i matematik. På skolor belägna i områden med låg 

socioekonomisk status får speciallärare i matematik (speciallärare C och E) arbeta även med 

det svenska språket då det är ett prioriterat område på skolan. Organisationens plötsliga behov 

och prioriteringar visar att speciallärarna i matematik har fått tilldelat andra arbetsuppgifter. 

 

Samtliga speciallärare betonar att de utför utvecklingsarbete inom ämneslaget matematik på 

skolan främst kring upplägg av undervisningen, anpassat material, varierande arbetssätt och 

redovisningsformer. Alla speciallärare anser sig i stora delar utföra arbete i liknelse med vad 

som står i examensordningen.  Samtliga önskar också att driva mer skolutvecklingsarbete på 

skolan samt hålla sig mer uppdaterad kring ny forskning inom vald specialisering, eftersom de 

anser att det kan skapas bättre möjligheter till att utveckla en mer relationell syn på svårigheter 

om de ges möjligheter att arbeta mer förebyggande kring matematiken.  

 

Både rektorer och speciallärare i vår studie anser att speciallärarna har fullt mandat att utföra 

sitt uppdrag. Det framgår att rektorn ger full kontroll till specialläraren att utforma sitt uppdrag 

på skolan utifrån de förutsättningar som finns. Det som dock framgår som tydligt i intervjuerna 

är att det finns andra yrkesroller på skolan som också arbetar med liknande arbetsuppgifter 
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vilket gör att det utan en preciserad arbetsbeskrivning kan resultera i en otydlighet bland 

arbetsuppgifterna och där speciallärarna behöver ta mer plats och markera sitt uppdrag. Den 

juridiska arenan möjliggör inte för specialläraren att få mandat över vissa arbetsuppgifter då till 

synes ingen rektor har kravet på sig att inneha en speciallärare utan endast enligt skollagen 

behöver ha tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens i EHT. Det framgår som 

tydligt att det endast är rektorn som har full jurisdiktion i sin yrkesroll och där det inte finns 

någon annan som har liknande arbetsuppgifter samtidigt som rektorn är avgörande faktorn för 

hur specialläraren kan få mandat på de enskilda skolorna, för att utföra sitt uppdrag utifrån 

examensordningen.  

 

6.9 Slutsatser  
 

 Det främsta uppdraget innefattar undervisning med elever i behov av särskilt stöd i 

matematik samt att vara ett stöd för klassläraren i den ordinarie undervisningen kring 

anpassningar av lärmiljön.  

 

 De kompetenser som speciallärarna upplever efterfrågas främst av sina ämneskollegor 

är stöttning i undervisningen, arbete med elever, anpassa material, bidra med nya 

infallsvinklar samt utveckla lärmiljön. 

 

 Samtliga speciallärare betonar att de utför utvecklingsarbete inom ämneslaget 

matematik på skolan främst kring upplägg av undervisningen, anpassat material, 

varierande arbetssätt samt redovisningsformer.  

 

 Alla rektorer önskar att specialläraren ska ingå i elevhälsoteamet på skolorna då den ses 

som en viktig resurs utifrån sin kompetens, dock är inte samtliga speciallärare 

inkluderade på grund av gruppens storlek och organisationens utformning. 

 

 En skillnad mellan speciallärares och rektorers syn på arbetsuppdraget som 

framkommer är att det finns olikheter på skolorna kring möjligheter och behörigheter 

att göra självständiga pedagogiska kartläggningar i ämnet matematik.  

 

 Alla speciallärarna har någon form av arbetsbeskrivning på sin skola, men denna 

arbetsbeskrivning behöver revideras och preciseras enligt både speciallärarna och 

rektorerna.  

 

 Både rektorer och speciallärare anser att speciallärarna kan utföra sitt uppdrag enligt 

examensordningen, men speciallärarna önskar en tydligare och snävare 

arbetsbeskrivning än rektorerna.  

 

 Rektorn är avgörande faktorn för hur specialläraren kan få mandat på de enskilda 

skolorna, för att utföra sitt uppdrag till fullo utifrån examensordningen.  
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7. Diskussion  

I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion utifrån de tre frågeställningar som följer under 

studies syfte. Efter varje frågeställning presenteras några sammanfattande slutsatser utifrån våra 

forskningsfrågor. Vidare presenteras metoddiskussion, förslag på framtida forskning, 

implikationer samt avslutningsvis en sammanfattning. 

 
 
7.1 Vilka arbetsuppgifter utför specialläraren med inriktning mot 
matematikutveckling? 
I jämförelse med de internationella studier som genomförts av Takala och Ahl (2014), Takala, 

Pirttima och Törmänen (2009) samt Cameron et al. (2018)  visar dessa att Sverige har en samlad 

specialpedagogisk kompetens i form av specialpedagoger och speciallärare med olika 

specialiseringar, till skillnad från exempelvis Finland och Norge som enbart har en av de båda 

yrkesrollerna i utbildningen. Det blir därför möjligt i dessa länder att specialpedagogen eller 

specialläraren får ökad kontroll över sina arbetsuppgifter eftersom de inte har någon som utför 

liknande arbetsuppgifter som de själva. Resultaten i vår studie visar att det ibland kan skapas 

otydlighet kring arbetsuppgifterna för yrkesrollen speciallärare på grund av den breda 

arbetsbeskrivning som finns och att det finns andra yrkesroller som utför liknande uppdrag. Det 

framgår tydligt att det är önskvärt att ha båda yrkesrollerna anställda på skolan, på grund av den 

breda kompetens de tillsammans innehar, vilket underlättar till att de kan fokusera på de 

arbetsuppgifter vardera yrkesroll förväntas utföra enligt det som står i examensordningen (SFS 

1993:100). Det kan därmed skapas en optimal verksamhet inom den specialpedagogiska 

organisationen i Sverige om det ges rätt förutsättningar i form av att båda yrkesrollerna finns 

representerade på skolorna samt att det finns en mer detaljerad arbetsbeskrivning för vardera 

yrkesroll. 

  

I enlighet med Byström (2018) visar resultaten i vår studie hur specialläraruppdraget kan tolkas 

som ett tredelat uppdrag; undervisningsuppdraget, utredningsuppdraget och 

utvecklingsuppdraget. I det tredelade uppdraget upptar undervisningsuppdraget mest tid för 

speciallärarna, där det förutsätts att de fungerar som ett komplement i den ordinarie 

undervisningen samt undervisning i mindre grupp och/eller med enskilda elever. I 

undervisnings uppdraget, visar resultaten i vår studie, hur specialläraren ses som en viktig resurs 

och har en bred kompetens i att individanpassa i praktiken så att lärmiljön kan bli mottaglig för 

alla elever i klassrummet. I detta uppdrag framgår arbetsuppgifterna vara att främst ge stöd i 

den ordinarie undervisningsgruppen i form av att stödja ämneslärare i planering, anpassat 

material, extra anpassningar, varierande arbetssätt samt varierande redovisningsformer för att 

identifiera elevernas kunskaper och färdigheter. 

  

Att arbeta i en mindre grupp och enskilt med elever framgår utifrån resultaten som en viktig 

förutsättning för att eleverna ska få en möjlighet att “ta plats”, som de annars inte upplever att 

de gör i en större undervisningsgrupp. Här kan de få möjlighet att få extra repetition, 

genomgång, koncentrera sig lättare och inte bli störd av andra. Denna form av undervisning 

som bedrivs av specialläraren kan, enligt vår tolkning, ses i enlighet med det som Lundberg och 



 

45 

 

Sterner (2009) samt Sjöberg (2006) benämner som ToT principen där just möjligheten att öva 

få öva sig på olika uppgifter enskilt med en speciallärare eller i mindre grupp kan möjliggöra 

ett mer effektivt arbetspass för eleven och stimulera till nytt lärande i matematik samt 

möjligheten att få omedelbar återkoppling. Att få omedelbar återkoppling ses just i resultaten 

som en viktig faktor i dessa grupper där en trygghet av att läraren sitter bredvid och kan hjälpa 

eleven stegvis blir avgörande för att lärande ska ske. 

  

Chinn (2017), Lundberg och Sterner (2009), Holgersson och Wästerlid (2018) poängterar 

vikten av att arbeta laborativt, använda öppna frågor och utgå från kontextbundna uppgifter 

som är kända situationer för eleverna, detta för att underlätta inlärningen i matematik för elever 

som befinner sig i matematiksvårigheter. Detta kan även återspeglas i de olika extra 

anpassningarna och/eller särskilda insatserna som genomfördes på de undersökta skolorna där 

användningen av konkret material, arbeta med problemlösning genom att kontextualisera 

uppgifter och använda öppna frågor bidrog till att stimulera och utveckla elevers kunskaper och 

färdigheter i matematik. 

  

Utredningsuppdraget betonas i störst utsträckning i intervjuerna med rektorer där de anser att 

det är oerhört viktigt att genomföra olika typer av screeningar när eleverna startar på skolan för 

att skapa en samlad bild av elevernas kunskaper och identifiera de elever som behöver extra 

insatser i matematik. Då rektorn, enligt Lgr11 (Skolverket, 2018), bär det huvudsakliga ansvaret 

för att alla elever ska få det stöd de behöver och har rätt till, kan dessa screeningsmaterial 

underlätta arbetet att identifiera elever i behov av särskilt stöd, och i sin tur resursfördelningen 

på skolan. Ansvaret för genomförandet av testerna visar på olikheter bland skolorna, på vissa 

är det specialläraren som genomför och sammanställer dessa, på andra är det ämneslärare och 

på någon är det specialpedagogens uppdrag. Att genomföra typer av standardiserade tester för 

att urskilja elever som har svårt i matematik kan indikera ett kategoriskt perspektiv som beskrivs 

i (Ahlberg, 2015), men enligt McIntosh (2008) bidrar dessa tester främst till att skapa en 

möjlighet att identifiera utvecklingsområden i matematik, främst i undervisningsgruppen som 

helhet men även på individnivå. Syftet med dessa tester blir främst att arbeta mer relationellt 

utifrån att hjälpa ämnesläraren att skapa en grund för att planera sin undervisning. De elever 

som visat svaga resultat på testerna bildar inte utifrån studiens resultat, en egen grupp och 

exkluderas inte från den ordinarie undervisningen, utan här framträder specialläraren som en 

viktig resurs för att hjälpa ämnesläraren att anpassa lärmiljön för att möta behoven hos gruppen 

och enskilda elever i ett tidigt skede inom ordinarie undervisningsgrupp. Skolorna visar därmed 

hur de ser elevernas svårigheter knutna till lärmiljön eleven befinner sig i och att det är lärmiljön 

som måste anpassas efter elevernas behov och de gör det i ett tidigt skede som även förespråkas 

som viktigt enligt Lunde (2011)  som menar att stödbehovet ska tillsättas i ett tidigt skede för 

att lärandet i matematik ska gå framåt. 

  

Enligt Byström (2018) kan specialläraren i utvecklingsuppdraget förmedla sina kunskaper i 

form av att fungera som en samtalspartner och/eller rådgivare för att på så visa stimulera till 

kollegialt lärande och utvecklingsarbete inom sin specialisering. Specialläraren framträder i 

våra resultat som en aktiv rådgivare och förväntas med sin expertis tillhandahålla olika 



 

46 

 

lösningar och tips för att hjälpa ämneslärarna i sin undervisning. Detta visar sig främst när 

ämneslärare under sina ämnesmöten och/eller under avsatt handledningstid ges möjlighet att få 

stöttning med anpassningar och olika insatser som kan användas i undervisningsgruppen eller 

för enskilda elever. Ett kollegialt arbete för att förebygga matematiksvårigheter framträder för 

speciallärarna i vår studie vara mindre omfattande då den arbetsuppgiften istället ofta utförs av 

försteläraren i matematik. Resultaten visar därmed, i enlighet med Göransson et al. (2015), att 

speciallärarna inte lyckats göra anspråk på utvecklingsarbetet på skolorna i någon större 

utsträckning.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten hur speciallärarnas främsta arbetsuppgifter är att bedriva 

undervisning och visa kunskap om anpassningar kring lärmiljön, men att arbetsuppgifterna kan 

se väldigt olika ut på skolorna. Ett område som de inte lyckats göra anspråk på i större 

utsträckning är utvecklingsarbetet. I enlighet med Ahlefeld Nisser (2014) framgår det att det 

råder oklarheter hos lärare, ledning samt andra yrkesroller på skolan kring speciallärarens 

uppdrag, därför kan uppdraget se olika ut på skolorna och framgår därmed vara lokalt 

förhandlingsbart.  

 

7.2 Vilka förutsättningar och hinder finns för att specialläraren med inriktning 
mot matematikutveckling ska kunna genomföra sitt uppdrag? 

Holgersson och Wästerlid (2018) skriver hur ett vanligt fenomen för speciallärare i matematik 

är att de har goda kunskaper kring hur de kan stötta elever i behov av särskilt stöd men när det 

gäller elever som är särbegåvade i matematik har de inte alltid de djupa kunskaperna för att 

etablera en relation med dessa. Resultaten visar att samtliga speciallärare främst arbetar med 

elever som behöver stöd för att uppnå kunskapskraven i matematik, endast vid två av 

intervjuerna framgick det att specialläraren arbetar med elever som anses särskilt begåvade 

inom matematik. Det framträder önskvärt att speciallärarna ska få uppdatera sig kring forskning 

gällande särbegåvade barn, för att informera undervisande ämneslärare kring denna forskning 

och hur den kan stötta eleverna i undervisningen.  Att delge sina kompetenser till varandra 

framträder även som en viktig punkt i Lgr 11 (Skolverket, 2018) där det står att det är rektors 

skyldighet att ge den kompetensutveckling som behövs för lärarna ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Något som framträder som en viktig förutsättning i resultaten för att 

speciallärarna ska få göra detta är att organisationen tillåter detta i form av att det skapas 

möjligheter och tid till av rektorn. 

  

Organisationens plötsliga behov visar i våra resultat att speciallärarna kan få andra 

arbetsuppgifter än de som de är tänkta att utföra. Dessa plötsliga behov inom organisation samt 

den breda och ospecificerade arbetsbeskrivning som finns på skolorna kan, skapar ett hinder 

för specialläraren att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan tolkas som en vinst, enligt utsagorna, 

för rektorn att ha en bred arbetsbeskrivning då den ges möjlighet att använda specialläraren till 

andra uppdrag på specialläraruppdragets bekostnad. Abbott (1988) menar att yrkesrollen 

behöver göra anspråk på vissa arbetsuppgifter på exempelvis den enskilda arenan för att 

informellt hävda sin yrkesidentitet för att få jurisdiktion, vilket försvåras när arbetsuppgifter av 

rektor tilldelas efter skolans behov och inte efter professionens yrkeskompetens. Våra resultat 

visar därmed i enlighet med nationella studier som genomförts av Möllås et al. (2018, s.48) att 
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“rektorns kompetens, visioner för verksamheten samt förmåga att organisera densamma tycks 

ha en avgörande roll för hur den specialpedagogiska yrkesrollen kommer att formas”.  

  

En förutsättning som framträder som viktig är att få inkluderas i EHT, för att kunna erhålla en 

möjlighet till ett bredare samarbete med andra aktörer på skolan men även i diskussioner kring 

resursfördelning. Byström, Grahm och Sjunesson (2018) menar att specialläraren i matematik 

har en självklar och betydelsefull roll i EHT, utifrån att den har fördjupade kunskaper och 

förståelse kring elevers matematikutveckling. I skollagen (2010:800) står det att det i EHT ska 

finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Att det inte specifikt benämns 

speciallärare i skollagen kan, i liknelse med Abbott (1988), utgöra ett hinder för specialläraren 

att få full jurisdiktion över sin yrkesroll. 

  

Vår studie visar, i enlighet med Takala et al. (2009), att ett tydligt hinder som finns för att 

specialläraren ska kunna utföra sitt uppdrag är bristen på tid. Detta eftersom en stor del av tiden 

får ägnas till mötestid och dokumentation, och mindre tid ges för handledning, 

utvecklingsarbete och möte med elever i den mån som hade behövts. I motsats till Takala et al 

(ibid.) visar våra resultat att specialläraren har ett nära samarbete med undervisande lärare i 

undervisningsgruppen. Detta benämns som en viktig förutsättning, av speciallärarna, för att 

kunna stötta eleverna i matematik då de behöver ha en insyn i vilka kunskaper eleverna hittills 

visat, vilka kunskapsmål de arbetar med samt hur de förväntas att arbeta. 

  

Ett arbete utifrån relationellt perspektiv framgår vara en prioritet från både rektorer och 

speciallärare i vår studie, och speciallärarna menar på att de främst vill arbeta förebyggande i 

den ordinarie undervisningsgruppen och utveckla undervisningen i matematik på skolan för att 

den ska gynna alla elever. En förutsättning för att detta ska ske är att implementera ett 

relationellt perspektiv på skolan främst bland ämneslärare i matematik, men uppfattas inte alltid 

som enkelt. Ett hinder som finns för att specialläraren ska genomföra detta framgår vara 

ämneslärare som ibland önskar erhålla en “quick fix”, där de önskar att specialläraren arbetar 

med en elev och sedan för in den i undervisningen. Att ändra på undervisningen hos enskilda 

ämneslärare framgår enligt resultaten som en stor utmaning för specialläraren då ämnesläraren 

kan uppleva att deras kompetens blir ifrågasatt. I liknelse med Boaler (2011) måste en 

traditionell syn på matematikundervisning som består av genomgång och att elever löser 

uppgifter i matematikboken utmanas och struktureras om. Även trots att specialläraren 

förväntas bistå med sin expertis kring hur den kan hjälpa den undervisande läraren att stötta 

elever som befinner sig i en “sårbarhet” kan detta många gånger bli utmanande för 

specialläraren. Här framgår stödet från rektor och ledning som en viktig förutsättning för att 

specialläraren ska känna att den har mandat i att kunna hantera dessa situationer. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns olika förutsättningar samt hinder för 

genomförandet av uppdraget. Att specialläraren är en del i EHT framgår vara en viktig 

förutsättning, även att få tid till att genomföra kompetensutveckling samt samarbete med andra 

aktörer både i och utanför skolan. En ytterligare förutsättning framgår vara att specialläraren 

tillåts arbeta med det som de är anställda till att göra och inte delges andra arbetsuppgifter på 
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grund av organisationens plötsliga behov. I liknelse med Möllås et al. (2017)  som betonar att 

de styrdokument som återfinns i skolans värld dessvärre inte ger några riktlinjer för 

speciallärarens specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden, visar även vår studie hur det är 

rektorns visioner för organisationen, kompetenser samt förmåga att styra som har den 

avgörande rollen för vilka förutsättningar och hinder som finns för att genomföra uppdraget.  

 

7.3 Vilka likheter och skillnader finns mellan speciallärares och rektorers syn 
på arbetsuppdraget i förhållande till examensordningen. 

Resultaten i studien visar att det råder en övervägande samsyn mellan speciallärares och 

rektorers syn på arbetsuppdraget i förhållande till examensordningen i stort. Den första 

speciallärarexamen som tillkom 1962 innebar att speciallärarens främsta uppgift var att lägga 

grunden för en differentierad specialundervisning för elever med olika funktionsnedsättningar 

(Göransson et al., 2015). Denna examensordning har över tid förändrats från ett kategoriskt 

synsätt på svårigheter till ett större relationellt synsätt där man idag menar att hinder och 

svårigheter ska förebyggas och undanröjas i elevernas befintliga lärmiljö inom den reguljära 

klassen (Högskoleverket, 2012), vilket studiens resultat är samstämmiga i.  

 

I examensordningen (SFS 1993:100) står det att specialläraren självständigt ska kunna ta 

initiativ till att undanröja hinder och svårigheter i varierande lärmiljöer, och samtidigt visa 

fördjupade kunskaper om ett individinriktat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd. 

Resultaten visar att speciallärarens främsta arbetsuppgifter innefattar undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd, främst i klassen eller i olika gruppkonstellationer samt vara ett stöd för 

klassläraren kring utformningen av lärmiljön i klassrummet i form av olika anpassningar, vilket 

genomsyrar ett relationellt perspektiv. I examensordningen (SFS 1993:100 s 2) står det vidare 

att “specialläraren i matematik ska kunna visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och 

betygssättning”, vilket resultaten visar stämmer väl överens från både rektorer och speciallärare 

som menar att specialläraren är viktig vid bedömning kring framförallt elever i behov av särskilt 

stöd. De styrdokument som skolan har skyldighet att anpassa sig efter överensstämmer med hur 

examensordningen är utformad. I skollagen (SFS 2010:800) står det att särskilt stöd får ges i 

stället för den undervisning eleven annars skulle deltagit i eller som ett komplement, men stödet 

ska utformas inom den elevgrupp som eleven vanligtvis tillhör. I Lgr 11 (Skolverket, 2018) 

betonas det att undervisningen ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, vilket 

innebär att undervisningen därmed inte kan utformas lika för alla elever. Även de internationella 

överenskommelser som barnkonventionen (Unicef, 2009) och Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) som Sverige förbundit sig till överensstämmer med de resultat 

som framkommer i studien då alla elever främst undervisas tillsammans oberoende av 

eventuella svårigheter eller skillnader, så långt det är möjligt. Vår slutsats blir därmed att det 

blir speciallärarens och rektorns ansvar att avgöra när anpassningar i lärmiljön inte räcker till, 

utan utformning av särskilt stöd behöver sättas in och där exempelvis enskild undervisning blir 

ett alternativ.  

 

En skillnad som framkommer i resultaten mellan speciallärare och rektorer är att rektorerna har 

en gemensam vision där arbetsbeskrivningarna inte ska vara statiska utan istället 
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förhandlingsbara inför varje termin då behoven och elevunderlaget är det som styr 

utformningen av uppdraget. Speciallärarna vill istället, som det framgår i resultaten, få ett 

förtydligande kring yrkesrollens arbetsuppgifter då det inte alltid är framskrivet på ett tydligt 

sätt för de olika specialpedagogiska yrkesrollerna. Resultaten kan påvisa hur rektorerna önskar 

en större flexibilitet att använda specialläraren till de plötsliga behov som uppstår på bekostnad 

av speciallärarens egentliga arbetsuppdrag, vilket inte överensstämmer med examensordningen 

för speciallärare (SFS 1993:100).  

 

Byström et al. (2018) skriver hur speciallärarens kompetenser och vad den kan tillföra i skolans 

verksamhet ses som viktiga utgångspunkter för att specialläraren ska ses som en naturlig del av 

skolans elevhälsoteam EHT.  Våra resultat visar att det finns en önskan från både speciallärare 

samt rektorer att speciallärarna i matematik ska tillhöra EHT men resultaten visar att endast två 

av fem speciallärare ingår i EHT idag. I examensordningen (SFS 1993:100) står det inte 

utskrivet att specialläraren ska medverka i EHT, men det står framskrivet att specialläraren ska 

delta i förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, vilket samtidigt 

är en av de främsta uppgifterna i EHT enligt Byström et al. (2018) som menar att det finns ett 

stort samband mellan mående och måluppfyllelse.   

 

Lunde (2011), Sjöberg (2006), Lundberg & Sterner (2009), Dowker (2012) och Björnström, 

(2011) skriver alla att generella matematiksvårigheter uppstår av förklaringsmodeller som är 

relaterade antingen till psykologiska-, didaktiska-, och/eller sociologiska faktorer. Resultaten 

från studien visar att alla speciallärare för tillfället undervisar elever som de menar har generella 

matematiksvårigheter, även ifall några speciallärare undervisat elever med specifika 

matematiksvårigheter tidigare. Vikten av att specialläraren i matematik deltar i EHT stärks blir 

mer tydlig, i liknelse med Byström et al. (2018), som menar att mående och måluppfyllelse har 

ett stort samband med hur det förebyggande arbetet kring lärmiljön utformas. Ytterligare en 

skillnad som framkommer i resultaten är vikten av olika typer av kartläggningar, där rektorerna 

lägger större vikt vid speciallärarens kompetens i att: 

 

visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning 

och vistas under förskole- eller skoldagen. (SFS, 1993:100, s 2). 

 

Våra resultat visar att rektorerna använder denna kompetens med syftet att genomföra en 

resursfördelning inom organisationen medan speciallärarna istället ser denna kompetens främst 

utifrån möjligheten till att analysera och anpassa lärmiljön eleven befinner sig i för att 

stimuleras till lärande i matematik.  

 

Göransson et al. (2015) poängterar att det finns ett kunskapsområde som varken 

specialpedagoger och speciallärare lyckats göra anspråk på i en större utsträckning, och detta 

framgår vara att leda utvecklingsarbete på skolor. I examensordningen framgår det hur 

specialläraren förväntas leda utveckling av ett pedagogiskt arbete samt “vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers matematikutveckling” (SFS, 

1993:100, s.2). Ahlefeld Nisser (2014) skriver hur specialläraren framförallt ska arbeta med 
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ämnesutveckling där den ska handleda, undervisa och göra klassrumsobservationer inom vald 

specialisering. Att föra kvalificerade samtal med ämneslag och elever ses som speciallärarens 

främsta uppgifter i kombination med att undervisa (ibid.). Våra resultat visar att speciallärarna 

är medvetna om att de förväntas, utifrån examensordningen, vara en kvalificerad samtalspartner 

för sina ämneskollegor samt att de upplever att deras ämneskollegor värdesätter deras 

kompetens. Speciallärarna önskar bedriva rollen som kvalificerad samtalspartner i större 

utsträckning än vad de hittills gör. Till skillnad från Ahlefeld Nisser (2014) menar 

speciallärarna i vår studie att de önskar att utöka sin roll som handledare än vad rektorerna 

förespråkar. Att specialläraren inte har fått samma företräde på denna arena kan bero på att 

förstelärare i matematik och specialpedagogen har utvecklingsarbete tydligare framskrivet i sitt 

arbetsuppdrag.  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att det finns likheter och skillnader mellan speciallärares 

och rektorers syn på arbetsuppdraget i förhållande till examensordningen. Det som kan påvisas 

är att examensordningen inte är det som ligger till grund i utformningen av speciallärarens 

uppdrag och arbetsuppgifter. Samtliga speciallärare har fria händer att utforma sitt uppdrag av 

sin rektor, vilket kan skapa en möjlighet att få bredare jurisdiktion över arbetsuppgifterna, men 

detta hämmas av otydlighet i arbetsbeskrivningar för vem som ska göra vad. I Skollagen (SFS, 

2010:800) står det inte skrivet vem som ska genomföra undervisning med elever i behov av 

särskilt stöd. Det framgår därför vara organisationens behov, tydliga arbetsbeskrivningar utifrån 

examensordningen samt rektorns vision som avgör om specialläraren ska kunna få jurisdiktion 

över sitt eget uppdrag.  

 
7.4 Metoddiskussion 
Efter studiens genomförande visade det sig att valet att genomföra kvalitativa intervjuer svarade 

väl ut mot studiens syfte som var att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling och rektorer ser på speciallärarens roll och arbetsuppgifter i förhållande 

till examensordningen. Genom att använda oss av en kvantitativ metod som enkäter hade vi 

enligt Bryman (2011) kunnat nå ut till fler personer samt fått en större geografisk spridning, 

vilket vi tycker hade varit bra för att öka studiens validitet.  Samtidigt hade det inte varit möjligt 

att få den djupare insyn kring de olika uppfattningarna kring yrkesrollerna som respondenterna 

delgav genom en enkätundersökning. Bryman (2011) beskriver att öppna frågor i 

enkätundersökningar kan feltolkas om förklaringar till frågor inte kan besvaras, vilket minskar 

validiteten. Eftersom urvalet i undersökningen var begränsat till speciallärare i matematik med 

den nya examensordningen var också tillgången till speciallärare begränsad vilket hade kunnat 

medföra att det kunnat vara svårt att genomföra studien i en större omfattning. Att intervjua tio 

respondenter visade sig vara rimligt med tanke på den tidsram som vi hade att förhålla oss till, 

samt för att få en överskådlig blick över sammanställningen av resultaten. Tidigare forskning 

kring området är främst inriktad på enkätstudier vilket gör att vår studie med intervjuer som 

kvalitativ metod bidrar med djupare kunskap kring ämnet.  

Ett alternativ till enskilda intervjuer hade kunnat vara att genomföra deltagande diskussioner/ 

fokusgrupper som beskrivs i Bryman, (2011)  med speciallärare och rektor kring likheter och 
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skillnader kring speciallärarens yrkesroll för att svara upp mot vårt syfte, men resultaten kan ha 

blivit annorlunda då vi tror att det kan vara svårt att vara helt uppriktig kring verksamheten med 

tanke på deras olika professioner där rektor även innehar en högre ”position”.  

Vi upplevde vid bearbetningen av all data att respondenternas utsagor gick in i varandra när vi 

genomfört intervjuerna, (några frågor besvarades i tidigare fråga i intervjuguiden), vilket gjorde 

att vi valde att utgå från teman vid sammanställningen av de data som samlades in. Då 

yrkesrollen som speciallärare med inriktning mot matematikutveckling är förhållandevis ny var 

det svårt att hitta relevant forskning kring området, vilket kan förklaras med att det inte hunnit 

skrivas så många vetenskapliga arbeten kring ämnet. En viktig aspekt som vi anser påverkat 

vårt arbete och möjliggjort att vi kunnat besvara vårt syfte och frågeställningar är att vi 

genomfört en pilotintervju innan vi började med våra intervjuer. Denna möjliggjorde att vi 

kunde skriva om våra frågor men även lägga till frågor som saknades eller behövde förtydligas. 

Något som vi hade önskat att utöka med i vår studie är just den syn som ämneslärare har i 

matematik kring specialläraruppdraget, eftersom de står eleverna väldigt nära. Detta 

genomfördes dock inte på grund av att det skulle blivit ett alltför omfattande arbete, vi valde 

istället att intervjua rektorerna då de framträder som avgörande för hur yrkesrollens uppdrag 

konstrueras på skolorna. 

Något som överraskade oss i vårt arbete är den breda samsynen mellan speciallärare respektive 

rektor på varje skola. Kan detta bero på att de arbetar väldigt nära varandra i verksamheten och 

kanske har frekventa diskussioner med varandra om specialläraruppdraget, eller har vi vid 

kontakt med skolorna delgett information om vår studie som kan ha påverkat dem att prata om 

specialläraruppdraget innan intervjuerna. 

7.5 Förslag på framtida forskning 
Under arbetets gång har det uppkommit nya intressanta frågor kring speciallärarrollen. Förslag 

på framtida vidare forskning är hur speciallärarens och förstelärarens samarbete kring 

specialpedagogiska frågor i matematik kan gestaltas utifrån deras olika kompetenser och 

styrkor. En annan forskningsfråga som hade varit intressant att undersöka är hur eleverna och 

klasslärarna upplever matematikundervisningen och det stöd som sätts in av specialläraren, är 

de samstämmiga med specialläraren kring vilka behov som behöver tillgodoses för en god 

matematikutveckling? Vidare intressant forskning att fördjupa sig i är kring det 

specialpedagogiska arbetet där det finns en samlad kompetens på skolan. Utmärker sig skolor 

positivt om de har en anställd speciallärare i matematik, en speciallärare i svenska samt 

övergripande specialpedagog, då alla yrkesrollers kompetenser finns samlade på samma skola? 

 

7.6 Implikationer 
I verkligheten kan vi se hur all personal som arbetar inom skolan förväntas vara flexibla, 

framförallt i sitt uppdrag, mycket handlar om att arbeta långsiktigt men ofta behöver man även 

“släcka bränder” i form av kortsiktiga insatser. Speciallärarna i vår studie upplever att de har 

fullt mandat i att utforma sitt uppdrag på skolan, men samtliga skolor beskriver hur deras 

arbetsbeskrivningar är alltför breda och ospecificerade. Resultaten i vår studie visar hur 
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speciallärarnas arbetsuppgifter är påverkade utifrån organisationens upplägg och det 

elevunderlag som skolan har. Breda och ospecifika arbetsbeskrivningar som behöver revideras 

och preciseras ger, enligt vår mening, en möjlighet för rektorn att kunna placera specialläraren 

lite vart den vill. Detta blir en enorm vinst för organisationen och rektorerna, då de kan skapa 

flexibla lösningar på kort sikt, men en oerhörd förlust för specialläraren, då den kan få andra 

uppdrag som inte har en koppling till specialläraruppdraget, vilket även kan medföra att 

eleverna inte garanteras det särskilda stöd och de anpassningar som de enligt skollagen har rätt 

till. Ifall rektorerna vill säkerställa att deras speciallärare arbetar utifrån det uppdrag de är 

ämnade att göra skulle de kunna använda examensordningen för att skriva en tydligare och mer 

specificerad arbetsbeskrivning på skolan.  Speciallärarna behöver, enligt vår mening, i sina 

anställningsintervjuer stå på sig mer och kräva ett uppdrag som präglas av examensordningen 

för speciallärare, för att kunna arbeta och leva upp till de förväntningar som yrkesrollen 

förväntas utföra.  

 

I skollagen (SFS, 2010:800) står det hur elevhälsan har en förebyggande och hälsofrämjande 

roll, samt visar resultaten i vår studie hur speciallärarna inte har en roll i denna grupp. De utgör 

istället en del av en mindre specialpedagogisk verksamhet tillsammans oftast tillsammans med 

speciallärare med andra inriktningar samt specialpedagog. Att få ingå i EHT framgick, av 

samtliga speciallärare, som en förutsättning för att genomföra sitt uppdrag på skolan. Det blir 

därmed, enligt vår mening, oerhört viktigt att lyfta detta utvecklingsområde på samtliga skolor 

i Sverige för att specialläraren ska kunna få en tydlig roll i EHT och kunna bidra med sina 

kompetenser och sin expertis.  

 

Vi ser även hur speciallärarna samt rektorerna arbetar för att lyfta en relationell pedagogik på 

skolorna men att det i vissa fall kan upplevas tufft att göra detta när man hamnar i situationer 

där man ska diskutera ämneslärarnas undervisning. Här framstår det, enligt vår mening, av 

största vikt vilket stöd man har från rektor och ledning för att kunna genomföra denna 

arbetsuppgift men framförallt att specialläraruppdraget är klargjort för all personal på skolan så 

att alla vet vad de kan förvänta sig av specialläraren och vad specialläraren kan förvänta sig 

tillbaka. Förutsättningar för att uppnå detta är, enligt vår mening, att rektorerna samt ledningen 

får fortbildning gällande specialläraruppdraget, detta för att kunna föra vidare informationen ut 

i organisationen och bland medarbetare. Examensordningen behöver förtydligas mer i 

uppdragsbeskrivningen samt behöver olika typer av jobbannonser förtydligas då de flesta av 

dessa likställer speciallärare med specialpedagoger. En större kunskap kring 

specialpedagogiska yrkesroller, specialpedagogiskt stöd, inkludering, extra anpassningar och 

särskilt stöd behöver diskuteras av politiker, skolan har genom åren varit och kommer alltid att 

förbli den viktigaste punkten i all politik. Vi utbildar vår framtida generation, därav måste vi 

skaffa oss kunskap och kompetens inom de områden som just gynnar framtidens hopp.  
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8. Sammanfattning 

Yrkesrollen speciallärare i matematik anses fortfarande ny och outforskad eftersom den nya 

speciallärarutbildningen startade först år 2008. Beslutet att återinföra utbildningen med en ny 

form av examensordning, utifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv, fastslogs då det 

fanns en avsaknad av yrkesrollen på skolorna. Under de senaste åren har intresset för 

specialpedagogers och speciallärares roller och uppdrag varit ett aktuellt ämne för flera 

forskare, exempelvis Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015), Takala och 

Ahl (2014) och Ahlefeld Nisser (2014). Syftet med studien är att belysa och analysera hur 

speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll 

och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet 

av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning 

mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. För urvalet av intervjupersonerna 

utgick vi från fem egna kriterier som användes för att skapa ett målinriktat urval. De intervjuade 

skulle vara en speciallärare med inriktning mot matematikutveckling, arbeta på en grundskola 

med inriktning mot grundskolans senare år, samt arbeta efter en examen som utfärdats enligt 

den nya examensordningen 2008 för speciallärare. Även två sista kriterium skulle uppfyllas och 

det var att rektorn på skolan skulle delta i en intervju samt att vi själva inte skulle arbeta på 

någon av de olika skolorna.  

 

Resultaten visar sammanfattningsvis att det råder både likheter och skillnader inom själva 

uppdraget för speciallärare i matematik på de undersökta skolorna. I enlighet med Byström 

(2018) visar resultaten i vår studie hur specialläraruppdraget kan tolkas som ett tredelat 

uppdrag; undervisningsuppdraget, utredninguppdraget och utvecklingsuppdraget. I det 

tredelade uppdraget upptar undervisnings uppdraget mest tid för speciallärarna, där det 

förutsätts att de fungerar som ett komplement i den ordinarie undervisningen samt undervisning 

i mindre grupp och/eller med enskilda elever. I undervisningsuppdraget, visar resultaten i vår 

studie, hur specialläraren ses som en viktig resurs och har en bred kompetens i att 

individanpassa i praktiken så att lärmiljön kan bli mottaglig för alla elever i klassrummet. I detta 

uppdrag framgår arbetsuppgifterna vara att främst ge stöd i den ordinarie undervisningsgruppen 

i form av att stödja ämneslärare i planering, anpassat material, extra anpassningar, varierande 

arbetssätt samt varierande redovisningsformer för att identifiera elevernas kunskaper och 

färdigheter.  

 

Enligt Abbott (1988) kan en yrkesgrupp endast få full jurisdiktion genom att uppfylla 

funktionen inom tre olika arenor; den juridiska, den offentliga och den informella. Den juridiska 

arenan möjliggör inte för specialläraren att få mandat över vissa arbetsuppgifter då till synes 

ingen rektor har kravet på sig att inneha en speciallärare utan endast enligt skollagen behöver 

ha tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens i EHT. Den informella arenan 

framträder när specialläraren konstruerar sitt uppdrag i förhållande till organisationens behov 

och därefter genomför ett arbete på skolan som ingen annan yrkesroll förväntas utföra (Abbott, 

1988). Den främsta anledningen till till att arbetsbeskrivningen inte är preciserad framgår vara 

att arbetsuppdraget kan ändras utefter organisationen samt det elevunderlag som finns på 

skolan, speciallärarnas arbetsuppgifter framträder därmed som lokalt förhandlingsbara och kan 
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skifta från verksamhet till verksamhet. Abbott (1988) betonar att den offentliga arenan framgår 

allmänhetens uppfattning kring yrkesrollens uppdrag, en bredare kunskap behöver förmedlas 

för exempelvis vårdnadshavare, elever, personal, politiker, fackförbund osv. I vår studie 

framkommer det att ingen av speciallärarna leder utvecklingsarbetet på skolorna och enligt 

Abbott (1988) måste de ges ett mandat i form av kontroll och rättigheter över denna 

arbetsuppgift. För att skapa möjligheter till ett större inflytande och delaktighet är det önskvärt 

från både rektorer och speciallärare att speciallärarna ska arbeta med utvecklingsarbete på 

skolan. Ett arbete utifrån relationellt perspektiv framgår vara en prioritet från både rektorer och 

speciallärare i vår studie, och speciallärarna menar på att de främst vill arbeta förebyggande i 

den ordinarie undervisningsgruppen och utveckla undervisningen i matematik på skolan för att 

den ska gynna alla elever. En förutsättning för att detta ska ske är att implementera ett 

relationellt perspektiv på skolan främst bland ämneslärare i matematik, men det uppfattas inte 

alltid som enkelt. Ett hinder som finns för att specialläraren ska genomföra detta framgår vara 

ämneslärare som ibland önskar erhålla en “quick fix”, där de önskar att specialläraren arbetar 

med en elev och sedan för in den i undervisningen. Att ändra på undervisningen hos enskilda 

ämneslärare framgår som en stor utmaning för specialläraren då ämnesläraren kan uppleva att 

deras kompetens blir ifrågasatt.   

 

De styrdokument som skolan har skyldighet att anpassa sig efter överensstämmer med hur 

examensordningen är utformad. I skollagen (SFS 2010:800) står det att särskilt stöd får ges i 

stället för den undervisning eleven annars skulle deltagit i eller som ett komplement, men stödet 

ska utformas inom den elevgrupp som eleven vanligtvis tillhör. I Lgr 11 (Skolverket, 2018) 

betonas det att undervisningen ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, vilket 

innebär att undervisningen därmed inte kan utformas lika för alla elever. Även de internationella 

överenskommelser som barnkonventionen (Unicef, 2009) och Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) överensstämmer med de resultat som framkommer i studien då 

alla elever främst undervisas tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller skillnader, 

så långt det är möjligt.  

 

Slutsatserna i vår studie är att specialläraren behöver vara en del av EHT, samt få tid till att 

genomföra kompetensutveckling samt samarbete med andra aktörer både i och utanför 

skolan.  En ytterligare förutsättning framgår vara att specialläraren tillåts arbeta med det som 

de är anställda till att göra och inte delges andra arbetsuppgifter på grund av organisationens 

plötsliga behov. Det som kan påvisas är att examensordningen inte är det som ligger till grund 

i utformningen av speciallärarens uppdrag och arbetsuppgifter. I enlighet med Ahlefeld Nisser 

(2014) framgår det att det råder oklarheter hos lärare, ledning samt andra yrkesroller på skolan 

kring speciallärarens uppdrag, därför kan uppdraget se olika ut på skolorna och framgår därmed 

vara lokalt förhandlingsbart.  I liknelse med Möllås et al. (2017)  visar även vår studie hur det 

är rektorns visioner för organisationen, kompetenser samt förmåga att styra som har den 

avgörande rollen för vilka förutsättningar och hinder som finns för specialläraren att genomföra 

sitt uppdrag.  
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Bilaga 1 
 

               

     Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 2019-02-21 

Missivbrev 

Hej!  

Vi är två stycken studenter från Speciallärarutbildningen med inriktning mot 

matematikutveckling på Kristianstads högskola. Vi läser vår sista termin på 

utbildningen och har för tillfället påbörjat vårt examensarbete i specialpedagogik. Syftet 

med vår studie är att belysa och analysera speciallärarens roll och arbetsuppgifter med 

inriktning mot matematikutveckling i förhållande till examensordningen. För att 

besvara vårt syfte kommer vi att inrikta oss på tre frågeställningar:  

 

 

* Vilka arbetsuppgifter utför specialläraren med inriktning mot matematikutveckling?  

* Vilka förutsättningar och hinder finns för att specialläraren med inriktning mot 

matematikutveckling ska kunna genomföra sitt uppdrag?  

* Likheter och skillnader mellan speciallärares och rektorers syn på arbetsuppdraget i 

förhållande till examensordningen  

  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring vårt valda ämne men vill även ta 

hjälp av er verksamma speciallärare och rektorer genom intervjuer. Intervjun kommer 

att bestå av ett antal frågor och beräknas ta mellan 30-45 min och vi hoppas att du har 

möjlighet att delta. För att möjliggöra den här studien önskar vi att använda oss av 

ljudupptagning vid intervjutillfällena, för att på så vis säkerställa att all data inkluderas 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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i vår studie. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som innebär att deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta intervjun 

och/eller ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas för studiens syfte. All data kommer att raderas i 

samband med att arbetet är klart för att publiceras.  

 

Ni får gärna ta kontakt med oss ifall ni har några funderingar eller önskar mer 

information. Hoppas att ni vill delta i vår studie. 

 

Med Vänliga Hälsningar  
 

Linda Olofsson och Mirzeta Talic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirzeta Talic    Linda Olofsson 

Mirzeta.talic@kunskapsskolan.se    l_olofsson@msn.com  

Tel: 070-480 20 17   Tel: 073-3299808 

      
Ansvarig lärare/handledare: Lotta Leden 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 

Intervjuguide speciallärare 

Bakgrund 
1. Vad är du utbildad som och när gjorde du din utbildning? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam i din nuvarande yrkesroll? 

3. Hur många elever går det på skolan som du arbetar på? 

4. Hur ser området ut socioekonomiskt?  

5. Vilka kompetenser finns det på skolan som arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd? 

 

Arbetsuppgifter 
1. Vad tycker du att speciallärarens uppdrag bör vara? 

2. Finns det en arbetsbeskrivning på din skola, eller vem/vilka ger dig uppdrag som du 

förväntas utföra?  

3. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete idag? 

- Hur ser fördelningen ut i dina arbetsuppgifter under en vecka? Finns det något du 

skulle vilja förändra i den uppdelningen? 

4. Hur stor del av undervisningen arbetar du med stöd i ämnet matematik,samt hur ser 

stödet ut? 

5. Ger du handledning i ämnet matematik och hur brukar det i så fall se ut? 

6. Arbetar du med någon form av utvecklingsarbete inom matematik på skolan6. eller i 

andra sammanhang? Hur ser det arbetet i så fall ut? 

7. Gör du kartläggningar/utredningar i ämnet matematik? Hur används i så fall de 

resultaten vidare? Hur upptäcks de elever som är i behov av extra anpassningar och 

särskilt stöd i matematik? 

 

Yrkesrollen 

1. Vilken specialpedagogisk kompetens finns tillgänglig i elevhälsan på din skola? Ingår 

specialläraren i EHT? 

2. Vilka förutsättningar och hinder kan du se för att du ska kunna arbeta med uppdraget 

utifrån det du har utbildats till? 

3. Känner du att du har mandat för din yrkesroll? 

4. Finns det andra professioner på skolan som har liknande arbetsuppgifter? Vilka i så 

fall? 

5. Finns det några arbetsuppgifter som endast utförs av dig som speciallärare på skolan? 

6. Upplever du att du och din rektor har en samsyn kring hur stödet ska utformas? 

7. Vilka kompetenser upplever du är mest efterfrågade kring din yrkesroll? 

8. Ges du förutsättningar av din rektor att kunna fullfölja uppdraget som speciallärare i 

matematik? Hur ser ert samarbete ut? 
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Bilaga 3  
 
Intervjuguide rektor 
 

Bakgrund 
1. Yrkesbakgrund? Utbildning? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam i din nuvarande yrkesroll? 

3. Hur många elever går det på skolan som du arbetar på? 

4. Hur ser området ut socioekonomiskt?  

5. Vilka kompetenser finns det på skolan som arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd? Hur ser elevhälsoteamet ut, vilka ingår? 

 

Speciallärarens yrkesroll 
1. Finns det en arbetsbeskrivning till yrkesrollen på skolan? 

2. Vilka arbetsuppgifter genomför den anställda specialläraren i matematik på skolan? 

3. Vad anser du styr speciallärarens arbetsuppgifter? 

4. Upplever du att speciallärarens alla kompetenser kan tillvaratas så som specialläraren 

arbetar idag?  

5. Hur ser du på speciallärarnas förebyggande arbete kring ämnet matematik?  

6. Upplever du att du och specialläraren har en samsyn kring hur stödet ska utformas? 

Kan du ge exempel? 

7. Finns det större behov av särskilt stöd i något specifikt ämne?  

8. Hur väl upplever du att du är insatt i speciallärarutbildningen med inriktning mot 

matematik och examensordningen? 

9. Vilka förutsättningar ges av dig som rektor för att specialläraren ska kunna fullfölja 

sitt uppdrag? På vilket sätt kan du stötta specialläraren i uppdraget? 

 


