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Förord  

Nu är vi, Susanne Johansson och Markus Anhage, snart klara med vår utbildning. De sista 

månaderna har varit intensiva med examensarbetet, men nu känns det som att vi är nära målet. 

Examensarbetet har vi skrivit i Google Drive och vi har haft olika telefonmöten där vi har 

diskuterat arbetet. I Google Drive har vi haft olika färger för att se det nya som har skrivits av 

respektive person. Den andre personen fick sedan godkänna det som skrevs och ändra färg. Det 

har även blivit många kommentarer till nya textbidrag. Ibland har det varit långa dagar och 

ibland korta. Examensarbetet har gjorts på heltid så det har varit ett högt tempo. Ansvaret 

gällande arbetet har delats lika mellan oss båda.  

 

Vi vill tacka världens bästa handledare Cecilia Segerby. Du har varit engagerad och du har haft 

en skarp vetenskaplig blick och hittade otydliga formuleringar och tankar. Vad betyder detta? 

Vad menar Ni? Vilka? Enligt vem? Koppla ihop. Ta bort. Vilka studier? Utveckla o.s.v. Du har 

hjälpt oss i vårt vetenskapliga tänkande och skrivande. Tack för hjälpen! Vi vill även tacka alla 

personer som har ställt upp i intervjuer och alla andra personer som gjort det möjligt att 

genomföra denna studie. Vi har nu varit studenter på Högskolan Kristianstad och vi vill även 

tacka all personal på Högskolan Kristianstad för en bra utbildning. Det har både varit krävande 

och utvecklande. Vi rekommenderar Högskolan Kristianstad.  

 

Susanne Johansson och Markus Anhage 

Kristianstad 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Utbildningen till speciallärare och specialpedagog regleras genom examensordningen (SFS 

1993:100). I examensordningen definieras t.ex. färdigheter och förmågor som studenterna skall 

besitta (a.a.). Vi har erfarenheter av att arbetsuppgifter som en speciallärare eller specialpedagog 

skall arbeta med enligt examensordningen inte behöver motsvara de arbetsuppgifter som 

professionerna utför på olika skolor i praktiken. Ett exempel på detta är en speciallärare i 

matematik som jobbar på organisationsnivå med frågor som gäller språkutveckling. Det finns 

idag flera studier (t.ex. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015; von Ahlefeld 

Nisser, 2014) kring vilka arbetsuppgifter som speciallärare och specialpedagoger jobbar med på 

olika skolor i Sverige. Enligt Göransson et al. (2015) finns det arbetsuppgifter som båda 

professionerna utför, t.ex. att utforma olika lärmiljöer, att genomföra pedagogiska utredningar 

och att upprätta åtgärdsprogram. Det finns också arbetsuppgifter som mer är kopplade till 

speciallärarna, exempelvis att kartlägga och utvärdera individuella kunskapsmål samt genomföra 

stödundervisning kopplat till specialisering, medan specialpedagogernas arbete inriktas mer på 

att analysera svårigheter på grupp- och organisationsnivå (a.a.). Vidare anses specialläraren ha en 

mer undervisande roll med elever än specialpedagoger (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

En speciallärare eller specialpedagog har på skolor olika relationer till människor, t.ex. 

till lärare. Det finns idag flera studier kring samarbetet mellan specialprofessionen och lärare 

(t.ex. Da Fonte & Barton-Arwood, 2017; Khairuddin, Dally & Foggett, 2016; Ekstam, 

Linnanmäki & Aunio (2015); Scherer, Beswick, DeBlois, Healy & Opitz (2016). Da Fonte och 

Barton-Arwood (2017) har lokaliserat tre kritiska perspektiv kring samarbete mellan 

specialprofessionen och lärare och det är tid, kunskap och kommunikation. En annan aspekt som 

Garderen, Scheuermann, Jackson och Hampton (2009) belyser är att samarbetet mellan lärare 

och specialprofessionen kan vara svårt p.g.a. att deras lärteorier skiljer sig åt. Studier som har 

gjorts inom det specialpedagogiska fältet har främst utgått ifrån kognitivism och behaviorism. 

Didaktiska studier inom matematik utgår främst från lärande som baseras på sociokulturella 

teorier (a.a.). En nyexaminerad speciallärare i matematik eller specialpedagog kan utifrån 

tidigare studiers resultat (t.ex. Garderen et al., 2009; von Ahlefeld Nisser, 2014) få information 

om förväntade arbetsuppgifter i kommande yrke. Däremot kan den nyexaminerade specialläraren 

eller specialpedagogen inte relatera till tidigare studier angående hur samarbetet förväntas vara 

mellan andra speciallärare eller specialpedagoger. Vad händer om det på en skola finns en 

speciallärare och en specialpedagog, eller om det finns två speciallärare och en specialpedagog? 
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Speciallärare och specialpedagoger kommer på något sätt att samarbeta med varandra och enligt 

von Ahlefeld Nisser (2014) är samarbetet mellan speciallärare och specialpedagog en 

förutsättning för att elever skall lyckas i skolan. Vi har dock inte hittat mycket forskning kring 

samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger, varken nationellt eller internationellt. 

Därmed finns det en kunskapslucka kring samarbetet mellan olika specialpedagogiska 

professioner både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Samarbetet mellan två 

personer på en arbetsplats kan påverka vilka arbetsuppgifter respektive person utför. Därmed kan 

det vara relevant att inte enbart undersöka samarbete mellan professionerna, utan även undersöka 

arbetsuppgifter. Då både arbetsuppgifter och samarbete påverkar stödinsatser är det även relevant 

att undersöka vilket stöd som ges till elever i matematiksvårigheter.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar 

arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog på en skola där 

båda professionerna är representerade. Ett annat syfte är att undersöka hur stödinsatser gällande 

elever som befinner sig i matematiska svårigheter utformas. Detta arbete utgår från följande 

frågeställningar: 

 

Vilka faktorer styr arbetsuppgifterna för respektive profession? Den här frågeställningen ringar 

in vad som händer med arbetsuppgifter för varje profession när både speciallärare och 

specialpedagog samtidigt finns på en skola. Orsaken till att det inte enbart är speciallärare i 

matematik beror på att det på skolor finns speciallärare som är mer generella. En speciallärare 

kan ha en formell specialutbildning inom en inriktning, men främst arbeta inom en annan 

inriktning. 

 

Hur kan samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger vara utformat gällande elever 

som befinner sig i matematiksvårigheter? Denna frågeställning är kopplad till syftets del som 

handlar om samarbete. Som det framgick i kap 1.1 (bakgrund och problembeskrivning) hänger 

samarbete och arbetsuppgifter ihop. 

 

Vilka stödinsatser gällande elever i matematiksvårigheter förespråkas vid skolorna i studien? 

Studiens syfte berör elever i matematiska svårigheter. Därmed är det relevant att undersöka vilka 

stödinsatser som de olika skolorna förespråkar. Arbetsuppgifter och samarbete är även kopplat 
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till stödinsatser. En speciallärare utför arbetsuppgifter som kan vara stödinsatser för elever i 

matematiska svårigheter. En specialpedagog samarbetar ibland med en speciallärare kring 

stödinsatser för en elev i matematiska svårigheter. Denna frågeställning ämnar få fram en 

fördjupad kunskap om samarbete och arbetsuppgifter. Detta examensarbete är inom matematik, 

men skulle kunna tillämpas inom andra områden, t.ex. samarbete och arbetsuppgifter kring 

ämnet svenska. 

 

2. Litteraturgenomgång 

Först behandlas litteratur som är relevant gällande bakgrunden till denna studie. Detta följs av 

forskning som är relevant för studiens syfte. 

 

2.1 Historisk tillbakablick gällande speciallärare och specialpedagog 

Under historiens gång har det alltid funnits människor som ansetts onormala av olika skäl och 

alla ofärdiga eller missbildade barn skulle gömmas på en hemlig plats (Östlund, personlig 

kommunikation, 31 augusti 2017). Förklaringarna till barnens olikheter har, genom tiderna, varit 

många. I och med folkskolans införande år 1842 kunde olikheter tydligt urskiljas mellan 

eleverna. Nu startade en diskussion om förhållningssätt gentemot avvikande elever (a.a.). Enligt 

Ahlberg (2015) anpassades skolgången för dessa elever på så sätt att kunskapskraven sänktes. 

Mot slutet av 1800-talet började den segregerade undervisningen ta form. År 1879 startades den 

första hjälpklassen i Norrtälje. Hjälpklassen bestod av både svagbegåvade elever och elever som 

ansågs vara allmänt stökiga. Under 1940-talet utökades specialundervisningen och det tillkom 

nya typer av specialklasser. Dessa klasser baserades på diagnostiserade handikapp såsom 

utvecklingsstörning, dövhet och blindhet. Det bildades också klasser för övriga elever som på 

något sätt föll utanför ramen för vad som ansågs vara normalt (a.a.). 

I och med införandet av Lgr 62 fick även elever med funktionsnedsättningar tillgång till 

utbildning (Gadler, 2011). Som en följd av den nya läroplanen inrättades år 1962 den första 

speciallärarutbildningen i Sverige, vilken var en ettårig utbildning (Byström, Grahm & 

Sjunnesson, 2019). Speciallärarna var i början klasslärare men under 1960-talet började 

speciallärarna stödja enskilda elever i specialundervisning där fokus låg på basträning som att 

skriva och stava. Elevernas brister var i fokus (a.a.). År 1974 kom SIA-utredningen (utredning 

om skolans inre arbete) som fokuserade på skolans miljö (SOU 1974:53). Speciallärarnas 

individperspektiv började att ifrågasättas (Byström et al., 2019). I takt med att samhällets syn på 

både människor och kunskap förändrats, har även speciallärarens roll växlat (Hammar Chiriac, 
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2009). Som en följd av dessa förändringar förkortades speciallärarutbildningen år 1978 till en 

termin och utbildningen gick från att ha haft fokus på metodik till att bli mer målstyrd och 

yrkesförberedande, helt i linje med samhällets värderingar (a.a.). 

 

Specialpedagogik är inte längre en annorlunda pedagogik för anpassning av vissa och relativt få 

elever. Det är ett medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i 

sökande efter det ökade stöd många elever under längre eller kortare perioder kan behöva i sin 

naturliga omgivning. Specialpedagogik blir då något som präglar vardagsarbetet för all skolans 

personal (SOU 1978: 86, s. 278).  

 

Ett resultat av det förändrade fokuset blev att speciallärarens uppdrag inriktades på att 

gemensamt med övrig skolpersonal, arbeta förebyggande och även upprätta åtgärdsprogram. 

Speciallärarutbildningen lades ner år 1989. Enligt Malmgren Hansson (2002) ersattes den år 

1990 med specialpedagogutbildningen. Specialpedagogerna blev en ny profession i den svenska 

skolan och skulle fokusera på att utveckla organisationen. Malmgren Hansson (2002) utförde en 

longitudinell studie där den nya yrkesgruppen följdes under utbildningen, men även efter 4-5 år i 

yrket. Resultatet visade att när de nya specialpedagogerna började arbeta, trodde lärarna på 

skolorna som de kom till att de skulle få nya speciallärare som de hade haft tidigare. Detta ledde 

till att det uppstod en spänning mellan vad specialpedagogernas uppdrag var enligt utbildningen 

och de förväntningar lärarna på skolorna hade på specialpedagogerna. Studien visar att 

specialpedagogerna jobbade längre från eleverna än vad speciallärarna tidigare gjort (a.a.).  

Under åren 1990-2008 har specialpedagogutbildningen förändrats (Hammar Chiriac, 

2009). Den största förändringen var år 2001 då det även i grundutbildningen för lärare gavs 

möjlighet att studera specialpedagogik. År 2005 utvärderade Högskoleverket 

specialpedagogprogrammet (Högskoleverket, 2006). I Högskoleverkets rapport fanns kritik mot 

specialpedagoger för att de brast i att möta enskilda elever (a.a.). Rapporten fick stort genomslag 

och år 2008 återinfördes speciallärarutbildningen (Hammar Chiriac, 2009). Regeringen som stod 

för återinförandet av speciallärarutbildningen ansåg att de rättade till ett fel och att det var ett 

misstag att ta bort speciallärarutbildningen och att införa specialpedagogutbildningen (a.a.). Idag 

finns speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen parallellt. Utbildningarna är 

snarlika och det finns sedan år 2012 förslag på att lägga ner specialpedagogutbildningen och 

samtidigt utöka speciallärarutbildningen med en inriktning mot specialpedagogiskt arbete 

(Högskoleverket, 2012). 
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2.2 Examensförordning gällande professionerna 

Speciallärare och specialpedagogers utbildning regleras av examensordningen (SFS 1993:100). 

Professionerna har mer likheter med varandra än skillnader. Båda professionerna skall t.ex. 

medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer och genomföra 

åtgärdsprogram (a.a.). Det som skiljer dem åt är att specialpedagogen gör utredningar på 

organisations-, grupp- och individnivå, medan specialläraren gör utredningar för individen i de 

miljöer där elever får sin undervisning. En annan skillnad är att specialläraren är en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare för sin specialisering, t.ex. i matematik, medan en specialpedagog 

är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor (a.a.). 

Ett vanligt sätt att skilja utbildningarna åt är att beskriva specialläraren som en profession 

som arbetar med elever och specialpedagogen som en profession som arbetar för elever 

(Högskoleverket, 2012). Ett annat sätt att skilja professionerna åt är att säga att specialläraren 

avhjälper individuella brister och specialpedagogen avhjälper strukturella hinder (a.a.). Hammar 

Chiriac (2009) har granskat examensordningarna för båda professionerna och hon hävdar att de 

små skillnader som finns mellan speciallärares och specialpedagogers arbetsuppgifter, enbart är 

enstaka ord i formuleringarna i respektive examensordning. 

Högskoleförordningen är ett komplement till högskolelagen och är beslutad av 

regeringen. I förordningen finns bilagor, s.k. examensordningar, vilka innehåller beskrivningar 

av och mål för alla examina. Som tidigare nämnts påbörjades utbildning av en ny yrkesgrupp år 

1990, nämligen specialpedagogutbildningen. För utbildningen framtogs en utbildningsplan där 

mål, syfte och upplägg tydligt framgår (Göransson et al., 2015). Yrkesgruppen kom att lyda 

under examensordningen (SFS 1993:100). År 2001 reviderades utbildningen och en ny 

examensordning antogs (SFS 2001:23) där målen antar ett mer relationellt perspektiv genom att 

specialpedagogerna skall jobba med hinder i skolans organisation. I och med införandet av en ny 

yrkesroll, antogs år 2007 en ny examensordning för specialpedagoger. Utbildningen lades på 

avancerad nivå och det relationella perspektivet stärktes ytterligare i och med att 

specialpedagogerna nu inte bara skall delta i ledningsarbetet utan även förväntas kunna leda 

arbetet. I samband med en ny examensordning år 2011 (SFS 2011:688), kom 

specialpedagogernas arbete att riktas till grupp- och organisationsnivå medan speciallärarnas 

arbete sker på individnivå. 

Enligt Skollagen skall det i elevhälsan finnas personal som har kompetens att utföra 

specialpedagogiska insatser. I Skollagen står bl.a. följande kring elevhälsa: “För medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
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psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800, kap 2 § 25). I 

Skollagen står det inte att det skall vara en specialpedagog eller speciallärare, inte heller att 

personen skall ha en formell utbildning inom specialpedagogik, utan endast att personen besitter 

en kompetens att utföra specialpedagogiska insatser. Skollagen är tydligare kring andra 

yrkesgrupper. Det skall t.ex. finnas en kurator och en skolläkare. 

Behörighetsförordningen (SFS 2011:326) är en förordning gällande behörighet och 

legitimation för lärare och förskollärare. I förordningen framkommer vilka lärare som är 

behöriga att bedriva undervisning av särskilt stöd. En speciallärare får endast bedriva 

undervisning av särskilt stöd inom sin profession, t.ex. inom matematik. Specialpedagoger som 

har har påbörjat sin utbildning från år 2009 och senare får inte bedriva undervisning avseende 

särskilt stöd då behörighet enligt behörighetförordningen (SFS 2011:326) saknas. 

 

2.3 Rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd 

Begreppet SUM (Speciella Utbildningsbehov i Matematik) är ett övergripande begrepp 

för att beskriva elever med särskilda behov inom ämnet matematik. Begreppet SUM 

sätter fokus på behovet av särskilt stöd snarare än att problemet skulle ligga hos eleven 

(Lunde, 2011). Speciallärare och specialpedagoger är delaktiga i arbetet med extra anpassningar 

och särskilt stöd enligt examensordningen (SFS 1993:100). Lunde (2011) visar på vikten av att 

utforma rätt stödinsatser. Ett felaktigt arbetssätt kan skapa ytterligare, eller förvärra, svårigheter 

för eleven. Då åtgärderna utformas utifrån vad kartläggningen visat blir förutsättningar att lyckas 

bättre för eleven. 

Skolverkets Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) föreskriver att alla elever skall få ledning och stimulans. Om inte det 

ordinarie stödet räcker kan skolan sätta in två former av stöd: extra anpassningar och särskilt 

stöd. Extra anpassningar är ett stöd som lärare ger inom ordinarie undervisning och är av ”[…] 

mindre ingripande karaktär” (Skolverket, 2014, s. 11) som t.ex. tydligare instruktioner. Det 

behövs inget formellt beslut för att ge en elev extra anpassningar. Det särskilda stödet är ett stöd 

av “[…] mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare” 

(Skolverket, 2014, s. 11). Särskilt stöd kan exempelvis vara att eleven får tillgång till 

elevassistent. Det särskilda stödet dokumenteras och beslutas av rektor (Skolverket, 2014).  

Om skolan inser att en elev riskerar att få F i ett ämne, då skall läraren sätta in extra 

anpassningar (Skolverket, 2014). Om de extra anpassningarna inte räcker, då skall en anmälan 
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göras till rektor på aktuell skola. Rektorn skall skyndsamt utreda orsak till svårigheter och utifrån 

utredningen besluta om särskilt stöd skall ges eller om det räcker med de extra anpassningarna 

(Skolverket, 2014). 

 

2.4 Styrdokument 

Speciallärare och specialpedagoger måste anpassa sitt arbetssätt utifrån gällande styrdokument. 

Därmed är det intressant att översiktligt redovisa några av dem. Barnkonventionen handlar om 

barns lika värde och alla barns rätt att gå i skolan, samt att vuxna skall lyssna på barnen 

(UNICEF Sverige, 2009). Även Salamancadeklarationen belyser att alla världens barn har rätt till 

utbildning (Svenska Unescorådet, 2006). Vidare menar deklarationen att barn och ungdomar 

med särskilda behov skall få sin undervisning i de allmänna utbildningssystemen (a.a.). Alla 

lärare lyder även under skollagen och skollagen harmoniserar med Salamancadeklarationen i 

avseende att elever bör får extra stöd i ordinarie undervisning. Enligt 3 kap och 8 § i skollagen 

skall det särskilda stödet ges inom den elevgrupp som eleven tillhör (SFS 2010:800). Skolan 

skall även utgå från varje individ vilket framgår i Lgr 11 där det står att: ”Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 2). 

 

2.5 Kategoriseringar kring elever i matematiska svårigheter 

Idag råder enligt Lunde (2011) ingen konsensus i världen gällande avgränsningar och 

definitioner kring elever som möter svårigheter i matematik. Lunde (2011) förklarar på följande 

sätt: ”Matematiksvårigheter är ett synnerligen komplext specialpedagogiskt och didaktiskt fält 

som ständigt behöver belysas ur många perspektiv, eftersom det inte finns några enkla 

sanningar” (Lunde, 2011, s. 4). I likhet med Lunde (2011) menar Scherer et al. (2016) att fältet är 

komplext och att det råder delade meningar om såväl definition av, som orsaker till matematiska 

svårigheter. Lunde (2011) menar att det enda som förenar elever som upplever svårigheter i 

matematik är att de har misslyckats med matematiken. Orsakerna till svårigheter i matematik 

skiljer sig åt mellan eleverna. Vidare skriver Lunde (2011) att det finns kategoriseringar som har 

blivit mer accepterade. Ett sätt att differentiera elever som upplever svårigheter i matematik är att 

tala om generella eller specifika matematiksvårigheter. En elev som har generella 

matematiksvårigheter kan även ha svårigheter i andra ämnen, medan en annan elev med 

specifika matematiksvårigheter mycket väl kan klara av övriga skolämnen (a.a.). Ett annat sätt att 
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kategorisera elever som möter svårigheter i matematik är att dela upp elever i de som har 

matematiksvårigheter och de som har matematiska inlärningssvårigheter.  

Enligt Holgersson och Wästerlid (2018) har 5% av världens individer matematiska 

inlärningssvårigheter och dessa individer har störningar som påverkar kognitiv funktionalitet 

som att hantera och uppfatta tal. Holgersson och Wästerlid (2018) menar också att 15% av alla 

elever har matematiksvårigheter och orsaken kan vara t.ex. utbildning och allmänna förmågor. 

Därmed beräknas 20% av alla elever ha antingen matematiska inlärningssvårigheter eller 

matematiksvårigheter. Sedan ett antal år tillbaka har begreppet dyskalkyli blivit mer känt för 

allmänheten och används, av många, som förklaring till olika svårigheter inom matematik. Vad 

det innebär är dock inte helt klart då personer med dyskalkyli inte uppvisar samma svårigheter 

utan det förekommer variationer mellan individer. Detta har lett till att begreppet fått olika 

betydelse för olika forskare och en enighet kring hur begreppet skall användas finns inte 

(Engström, 2015). Chinn (2011) visar två definitioner av dyskalkyli som använts i Storbritannien 

och USA. År 2011 skrev Department for Education and Skills att dyskalkyli är ett tillstånd som 

påverkar förmågan att ta till sig matematiska färdigheter. Detta tillstånd påverkar 

taluppfattningen samt hur personen använder sig av talfakta och matematiska metoder. 

 

Dyskalkyli är ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig matematiska 

färdigheter. Dyskalkylektiker har svårt att förstå enkla talkoncept, avsaknaden av att 

intuitivt förstå taluppfattning, och har svårt att lära sig talfakta och matematiska metoder. 

Även om de producerar rätt svar eller använder rätt metod görs detta mekaniskt och utan 

säkerhet. (Chinn, 2011, s. 6, vår översättning) 

 

Definitionen hade förändrats år 2013 då The American Psychiatric Association skrev att 

dyskalkyli är en inlärningsstörning som kännetecknas av en försämrad förmåga att lära sig 

grundläggande aritmetik och utföra beräkningar. Prestationerna skall ligga på en lägre nivå än 

förväntat och får inte bero på dåliga undervisningssituationer eller låg intelligens. 

 

[Dyskalkyli] är en inlärningsstörning som karakteriseras av försämrad förmåga att lära sig 

grundläggande aritmetik, hantera talstorlekar och att utföra beräkningar. Prestationerna 

måste ligga på en nivå som är under vad som normalt förväntas för den biologiska åldern. 

Svårigheterna får inte bero på dålig undervisningssituation, tillfällig dagsform eller låg 

intelligens. (Chinn, 2011, s. 6, vår översättning) 
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Elever som kategoriseras att ha dyskalkyli enligt Chinn (2011) skulle troligen enligt Holgersson 

och Wästerlid (2018) ha matematiska inlärningssvårigheter. En del elever har problem med språk 

och matematik. Enligt Lundberg och Sterner (2009) finns det olika studier som visar på olika 

prevalens kring hur många elever som både har matematiska och språkliga svårigheter. Att 

studier skiljer sig åt är kopplat till gränsdragningsproblematik. Oavsett om en studie visar 7,6% 

eller 12% kan det konstateras att det finns elever som både har matematiska och språkliga 

svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Enligt Dowker (2012) har elever som både har språkliga 

och matematiska svårigheter större problem kring t.ex. taluppfattning. Elever med dyslexi har 

oftare problem att lära sig automatisering, som multiplikationstabellen, än elever som inte har 

dyslexi (a.a.).  

Inte bara språk och matematik är kopplat till varandra, utan det finns även en koppling 

mellan koncentration och svårigheter i matematik. Zentall (2007) har undersökt kopplingen 

mellan dyskalkyli och ADHD. 31% av de som har diagnosen ADHD har även matematiska 

problem. En förklaring till detta samband är att personer som har generella 

koncentrationssvårigheter har svårare att lära sig matematik. Koncentrationssvårigheterna 

försvårar t.ex. inlärning av faktakunskaper och därmed kommer dessa elever få svårigheter att 

automatisera. En annan konsekvens av koncentrationssvårigheterna är att det blir svårare att ha 

flera olika alternativa lösningar i huvudet samtidigt och att följa en röd tråd, samt att resonera i 

flera led (Zentall, 2007). 

 

2.6 Forskning kring arbetsuppgifter 

von Ahlefeld Nisser (2014) har undersökt olika förväntningar på speciallärare och 

specialpedagoger i Sverige i en intervjustudie med 24 rektorer, 23 specialpedagoger och 12 

speciallärare. Resultatet visar att informanterna är överens om speciallärarens uppdrag. 

Specialläraren skall t.ex. utveckla ämnet inom sin specialisering, undervisa i mindre grupper 

eller enskilt. Studiens resultat visar dock att det finns olika uppfattningar om specialpedagogens 

roll, t.ex. angående anställningsform och om specialpedagogen skall undervisa. 

Specialpedagoger undervisar elever i särskolor och anser detta vara självklart, men 

specialpedagoger inom andra kontexter tycker inte det är självklart att en specialpedagog skall 

undervisa elever. Något annat som det fanns olika uppfattningar kring var om specialpedagogen 

skall vara central eller knuten till en skola. Informanterna som menade att specialpedagogen skall 

vara central med egen chef framhävde att specialpedagogen skall utveckla alla enheter och 

bedöma likvärdighet mellan enheter. Vidare ansåg alla i materialet att specialläraren skall vara 
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anställd på en skola och inte som vissa specialpedagoger arbeta med skolövergripande 

arbetsuppgifter på kommunnivå (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

Liknande resultat framkommer i en enkätstudie gjord av Göransson et al. (2015) där 3190 

speciallärare/specialpedagoger deltog. Syftet med studien var att ge en övergripande och 

representativ bild av specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. Resultatet visar att båda 

professionerna har gemensamma arbetsuppgifter som att t.ex. göra utredningar, skriva 

åtgärdsprogram och att samverka med vårdnadshavare. Det som däremot skilde professionerna åt 

var att specialläraren undervisar mindre grupper och sällan bedriver rådgivning medan 

specialpedagogen har mycket inslag av rådgivning till arbetslag samt samverkan med 

skolledning och externa aktörer (Göransson et al., 2015). I Takala och Ahls (2014) studie 

framkom liknande resultat där en jämförelse gjorts mellan Sverige och Finland med avseende på 

arbetsuppgifter som speciallärare och specialpedagoger har. I Finland finns bara en profession 

och det är speciallärare. I Sverige valdes sex stora städer ut och ett elektroniskt frågeformulär 

skickades till respektive skola i varje stad. Materialet från Finland kommer från en tidigare studie 

som forskarna utfört. Resultatet visade att de svenska professionerna överlappade varandra och 

ibland utförde de samma arbetsuppgifter, dock arbetade svenska speciallärare mer mot elever 

medan svenska specialpedagoger jobbade mer övergripande och med handledning av lärare. 

Vidare menar Takala och Ahl (2014) att det enda som skilde mellan länderna var att svenska 

specialpedagoger handledde pedagoger mer än finska speciallärare. 

I von Ahlefeld Nissers (2014) studie framgick att speciallärarens roll var tydligare än 

specialpedagogens. Möllås, Gustafson, Klang och Göransson (2017) fördjupar perspektivet kring 

specialpedagogens otydliga uppdrag i sin undersökning gällande speciallärares och 

specialpedagogers arbetsuppgifter. I studien framkom att det bara är specialpedagogerna själva 

som ser skolutveckling som en viktig arbetsuppgift och specialpedagogerna påpekade att det är 

svårt att arbeta med inkluderande undervisning p.g.a. antalet arbetsuppgifter som de har samt det 

motstånd de möter från övrig personal. Utifrån sex specialpedagogers arbete har Möllås et al. 

(2017) sedan skapat sex olika karaktärer, eller roller, som både speciallärare och 

specialpedagoger kan få i det vardagliga arbetet. Rollerna baseras, och kännetecknas, av deras 

vardagliga arbete. De olika rollerna är skolkurator, systematisk detektiv, handledande 

matematiklärare, tillsynslärare, verkställande speciallärare och skolutvecklare (a.a.). 

Skolkuratorn har ett stort socialt engagemang där vardagen präglas av handledning av 

lärare samt kontakter med elever och vårdnadshavare (Möllås et al., 2017). Skolkuratorn upplevs 

som en trygg person, dit både elever och personal, kan ta sin tillflykt. Dörren till arbetsrummet 

står alltid öppen. Skolkuratorn är effektiv och alltid redo att ta tag i problem och konflikter som 
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uppstår. Det sociala engagemanget lyser igenom i flertalet av skolkuratorns arbetsuppgifter och 

han/hon vurmar extra mycket för elever från lägre socioekonomiska förhållanden.  

 

I utvecklingsprojekt som syftar till att stödja barn från lägre socioekonomiska förhållanden, arbetar hon 

exempelvis med finansieringsfrågor för studiebesök, planering av sommarkolonier och bildandet av 

föräldraföreningar. Hon engagerar sig i skolans fadderverksamhet och åldersblandningen utnyttjas i det 

pedagogiska arbetet, t ex i läsgrupper eller i samband med studiebesök/utflykter. (Möllås et al., 2017, s. 40) 

 

För att kunna fungera i samhället och delta i demokratiska processer menar skolkuratorn att det 

är alla barns rättighet att kunna läsa, skriva och behärska språket. Han/hon lägger därför mycket 

tid på läs- och språkträning med de elever som är i behov av det. Skolkurator har stor pondus på 

skolan och ägnar inte mycket tid till dokumentation eller annat pappersarbete (Möllås et al., 

2017). 

Systematisk detektiv ägnar ungefär en fjärdedel av sin arbetstid åt att försöka finna svaret 

på gåtan till vad som hindrar eleven i dess inlärning (Möllås et al., 2017). Den systematiska 

detektiven är expert på kartläggningar och uppföljningsarbete. Den systematiska detektiven 

undervisar elever i mindre grupper eller en-till-en där de har träning i läsning, skrivning och 

matematik. Hans/hennes kunnande inom anpassningar och digitala hjälpmedel välkomnas av 

lärarna. Den systematiska detektiven anser att lärarna bär huvudansvaret för de elever som är i 

behov av särskilt stöd, men han/hon hjälper gärna till. Den systematiska detektiven välkomnar en 

speciallärare som kan avlasta honom/henne i undervisningen så mer tid ges till exempelvis 

handledning. Den systematiska detektiven handleder lärarna på skolan och till viss del innefattas 

även föräldrarna i handledningen. Tidigare handledde detektiven även elever och arbetslag, men 

p.g.a. tidsbrist finns inte längre möjlighet till det. Skolutveckling rörande rutiner kring screening 

och organisation av särskilt stöd hamnar på den systematiska detektivens uppdrag och han/hon är 

även med i EHT (a.a.). 

 

För [namn] är hänsynen till barns olikheter det centrala och hon kan irritera sig över kommentarer som 

handlar om att vissa barn inte passar in och därför borde vara någon annanstans. (Möllås et al., 2017, s.41) 

 

Handledande matematiklärare arbetar mer inkluderande och handledande och inte mycket med 

enskilda elever i en-till-en-undervisning (Möllås et al., 2017). Uppdraget är att förändra 

undervisningssättet på skolan genom handledning där färdiga lösningar uteblir och istället skall 

lärarna själva komma med förslag på förändringar. 
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När [namn] anställdes beskrevs uppdraget i termer av implementering av en ny form av specialpedagogik, 

jämfört med den tidigare verksamheten. (Möllås et al., 2017, s. 42) 

 

Trots att den handledande matematikläraren anställdes för att i första hand handleda personalen 

och i sista hand undervisa elever, visar studien att hälften av arbetstiden nu läggs på undervisning 

i mindre grupp med elever som riskerar att inte bli godkända i matematik (a.a.). Den 

handledande matematikläraren sitter med på arbetslagsmöten inom sina kompetenser, både 

ämnesmässigt och specialpedagogiskt, inom vilka han/hon har stort mandat. Han/hon är delaktig 

i kartläggningsarbete och utför systematiska observationer både på grupp- och individnivå och 

den handledande matematikläraren förespråkar dubbelbemanning där behov finns. Han/hon utför 

en hel del pappersarbete, såsom dokumentationer och utredningar i samråd med biträdande 

rektor och andra professioner i EHT. Den handledande matematikläraren arbetar med att bygga 

sociala relationer med både elever och vårdnadshavare. Högstadieelever får även råd om 

studieteknik. Vid akuta konflikter mellan elever är den handledande matematikläraren den som 

reder ut situationen (a.a.). 

Tillsynsläraren jobbar mycket för att få goda relationer med både elever och föräldrar, 

och har regelbunden kontakt med familjerna även när eleverna slutat på skolan (Möllås et al., 

2017). Tillsynsläraren menar att goda relationer är grunden för att kunna motivera eleverna till 

att arbeta. Han/hon är väldigt omtyckt och det kommer ofta elever som vill sitta hos 

honom/henne och arbeta en stund. Tillsynsläraren är ständigt på språng och under sina dagliga 

rundvandringar på skolan hinner han/hon med både samtal med eleverna och att plocka undan 

och rengöra t.ex. whiteboardtavlan vid behov. Förutom att tillsynsläraren lägger mycket tid på 

uppföljningar och undervisning så är han/hon även delaktig i genomförandet av 

utvecklingssamtal och nationella prov. En stor del av arbetet läggs på undervisning, mest med 

enskilda elever eller grupper, men även läsgrupper där hela klasser ingår. Tillsynsläraren har stor 

respekt hos ledningen vilket gör att han/hon ges möjlighet att själv utforma sitt arbete. Det finns 

ingen tid för pappersarbete på skolan utan det tar tillsynsläraren med sig hem. Tillsynsläraren har 

rådgivande samtal med nya kollegor och han/hon deltar gärna i organisatoriska frågor. När det 

gäller inkludering är tillsynsläraren tydlig med att: 

 

Inkludering är inte att alla elever sitter i samma klassrum och gör samma saker. Det är något mycket större. 

Elevens önskemål och behov ska styra vad som görs. (Möllås et al., 2017, s. 43) 

 



 

19 

Den verkställande specialläraren tillbringar det mesta av sin arbetstid med eleverna och 

undervisar både olika gruppkonstellationer och enskilda elever (Möllås et al., 2017). Han/hon är 

mentor för en handfull elever i behov av särskilt stöd vilket innebär en tät föräldrakontakt och 

möten med socialtjänst och övriga stödfunktioner. Den verkställande specialläraren hjälper 

eleverna med struktur genom att varje morgon skriva upp dagens schema på tavlan. Den 

verkställande specialläraren gör även individuella scheman till de elever som behöver ha extra 

koll på sin skoldag. Han/hon ger sina kollegor råd och är även behjälplig med material och 

uppgifter till dem som behöver träna mera. Den verkställande specialläraren anpassar prov, både 

skriftliga och muntliga, samt är delaktig i upprättandet av åtgärdsprogram. Den verkställande 

specialläraren hjälper lärarna att tolka utredningar och hjälper dem sedan att anpassa 

undervisningen och tipsar om eventuella hjälpmedel, något som rektor värdesätter högt. För den 

verkställande specialläraren är det viktigt att hitta rätt anpassningar och rätt stöd till varje elev så 

att de ges möjlighet att nå målen. Den verkställande specialläraren vill gärna vara mer delaktig i 

ordinarie undervisning och vill få en helhetsbild av elevernas kunskaper genom att utföra 

pedagogiska utredningar, vilket även innebär att vara med i EHT. På eget initiativ besöker den 

verkställande specialläraren eleverna i årskurs 6 innan sommarlovet för att lära känna dem innan 

de börjar sjuan och även kunna förbereda för de elever som är i behov av stöd (a.a.). 

Skolutvecklaren arbetar med verksamhetsutvecklande och förebyggande arbete på 

kommunnivå (Möllås et al., 2017). Han/ hon bedriver bl.a. läsprojekt för alla elever i årskurs 1-2 

och planerar att starta ett skrivprojekt för eleverna i årskurs 4 på alla kommunens skolor. 

Skolutvecklaren gör också läs- och skrivutredningar i hela kommunen. Två dagar i veckan 

arbetar skolutvecklaren med skolövergripande arbetsuppgifter och efter avslutad 

lärledarutbildning skall han/hon vara samtalsledare i en personalgrupp. Resterande dagar arbetar 

skolutvecklaren på en högstadieskola där han/hon också deltar i EHT-möten, vilka även ger 

skolutvecklaren hans/hennes uppdrag. Skolutvecklaren ägnar mycket tid åt handledning och 

uppföljning av enskilda elevärenden. Skolutvecklaren har hög status och rektor såväl som lärare 

söker ofta upp honom/henne för att diskutera olika ärenden eller få tips och råd om olika saker. 

Samverkan med personalen sker dagligen vid spontana samtal, men även inplanerade möten med 

personal, rektor, vårdnadshavare och externa myndigheter hör till skolutvecklarens 

arbetsuppgifter. Han/hon kontaktar även gymnasieskolor som skall ta över några av de elever 

som är i behov av stöd. Skolutvecklarens arbetsuppgifter är många och tiden för att dokumentera 

är i det närmaste obefintlig, vilket gör att han/hon måste försöka ta tillvara varje ledig stund för 

att hinna med dokumentationen. Rektorn delar skolutvecklarens önskan om att han/hon skall få 

mer tid till att vara med i den ordinarie undervisningen. Skapa goda relationer, lyssna och vara 
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lyhörd, men även att tänka efter är något som skolutvecklaren tycker är viktigt för att lyckas i sitt 

arbete (a.a.). 

 

2.7 Forskning kring samarbete 

von Ahlefeld Nisser (2014) har intervjuat 24 rektorer, 23 specialpedagoger och 21 speciallärare. 

En uppfattning som fanns i materialet var att samarbete mellan speciallärare och specialpedagog 

är en förutsättning för att elever skall lyckas. von Ahlefeld Nisser (2014) anger inte hur många 

informanter som tyckte på detta sätt i sin studie. I studien var inte huvudfokus på samarbete, utan 

på arbetsuppgifter och roller. I kontrast till von Ahlefeld Nisser (2014) har Garderen et al. (2009) 

fokus på samarbete mellan speciallärare och matematiklärare. Garderen et al. (2009) visar att 

samarbete är svårt p.g.a. skilda lärteorier. Studien är en metastudie som inkluderade 50 studier. 

Metastudien inleds med att presentera olika slutsatser från en rad studier, t.ex. visar flera av 

dessa studier att samarbete är en utmaning med många fallgropar. Sedan problematiseras tidigare 

metastudier och därefter presenteras kriterierna för de studier som godkändes till deras 

metastudie (Garderen et al., 2009).  

Garderen et al. (2009) kategoriserade alla studier utifrån tre lärteoretiska perspektiv: 

behavioristiskt, kognitivistiskt och sociokulturellt perspektiv. I analysen av empirin märkte 

Garderen et al. (2009) att de från det specialpedagogiska fältet skilde sig åt jämfört med 

studierna från det matematikdidaktiska fältet. Från specialpedagogiskt håll var matematiken 

sekundär och insatser var mer inriktade på breda åtgärder som berörde lärmiljön, t.ex. tydligare 

instruktioner i klassrummen. Studien visade att från matematiskt håll var de viktigaste åtgärderna 

rent matematiska. Det fanns ett glapp kring vad de olika professionerna fokuserade på. En annan 

skillnad mellan de två lägren var att studierna utgick ifrån olika teoretiska perspektiv. Det 

specialpedagogiska fältet utgick mer från kognitivism och behaviorism. Det matematiska fältet 

utgick mest från sociokulturella perspektiv. Garderen et al. (2009) framför att samarbete kan vara 

problematiskt när personerna har olika teorier kring lärande.  

Ekstam et al. (2015) visar också att speciallärare och lärare kan ha olika synsätt kring hur 

stödinsatser skall utformas. Syftet med studien var att undersöka vilket pedagogiskt stöd som är 

vanligast i arbetet med lågpresterande högstadieelever på svenskspråkiga skolor i Finland efter 

den nya lagstiftningen kring specialarbete som infördes år 2011. Enligt Sundqvist och Ström 

(2015) är en av de största förändringarna i den nya Skollagen att den betonar rätten för elever i 

behov av särskilt stöd att undervisas i reguljära klasser, vilket inte varit fallet tidigare. Ekstam et 

al. (2015) hänvisade till tidigare studier vilka visat att den mest effektiva metoden för 
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stödundervisning i matematikklass för årskurs 7-9 är att matematikläraren och specialläraren är i 

klassrummet samtidigt. Det har visat sig att alla elever gynnas av tillgången till 

matematiklärarens ämneskunskap och speciallärarens specialpedagogiska kunskap (a.a.). 

 Ekstam et al. (2015) skickade ut elektroniska frågeformulär till rektorerna på alla 

svensktalande skolor i Finland (55 stycken). Frågeformulären skulle besvaras av speciallärare 

och matematiklärare som undervisar i klass 7-9. Sammanlagt inkom 69 svar från 27 speciallärare 

och 42 matematiklärare. När Ekstam et al. (2015) sammanställde frågeformulären visade det sig 

att tio av speciallärarna föredrog att arbeta i mindre grupper, fem föredrog individuell 

undervisning, sju trodde på en kombination av liten grupp och samundervisning, två föredrog 

samundervisning och tre kunde inte välja. Av de tillfrågade matematiklärarna föredrog 64% pull-

out-modellen och endast 28% tyckte att samundervisning var det bästa alternativet. 3% delade 

klassen mellan speciallärare och matematiklärare. 5% av matematiklärarna hade inte tillgång till 

speciallärare. De som föredrog att plocka ut eleverna ur klassrummet hävdade att eleverna hade 

lättare att koncentrera sig om de gick iväg till den mindre gruppen. Vidare menade de som ville 

plocka ut elever att varje elev fick mer tid med läraren (vilket i den här metoden var 

specialläraren) samt att det var lättare att anpassa materialet och andra hjälpmedel. Bland de som 

föredrog att matematiklärare och speciallärare samarbetade, angav samtliga att det innebar ett 

effektivare stöd för eleverna eftersom det var lättare att samarbeta då de båda befann sig i 

klassrummet samtidigt. Trots resultat från tidigare studier kunde Ekstam et al. (2015) visa att 

38% av speciallärarna mestadels undervisar 1-2 elever åt gången, 27% undervisar främst i 

grupper om tre till fem elever och endast 15% samundervisar tillsammans med lärarna i 

klassrummet. Resterande 20% undervisar i mindre grupper med fler än fem elever. Resultatet av 

studien blev därför att pull-out-modellen fortfarande är den vanligaste metoden för 

stödundervisning i matematik för högstadieeleverna i de svensktalande skolorna i Finland (a.a.). 

 

2.7.1 Kritiska aspekter gällande samarbete 

Garderen et al. (2009) visar att synsätt angående lärteorier kan försvåra samarbete. Da Fonte och 

Barton-Arwood (2017) presenterar andra perspektiv kring samarbetssvårigheter. Studien 

undersöker studenter från två olika universitet. Studenterna är antingen specialpedagogsstudenter 

eller lärarstudenter. Utifrån diskussionerna framträder tre olika teman kring vad som är kritiskt 

vad gäller samarbete mellan specialpedagog/speciallärare och lärare. Det första temat som Da 

Fonte och Barton-Arwood (2017) lyfter fram är tidsbrist. Det andra temat är att de olika 

professionerna har olika kunskapsluckor. En specialpedagog kan sakna kunskaper om klasser, 
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där läraren har mer kunskaper om elever och klasser, samt att specialpedagogen kan ha mer 

kunskaper om anpassningar. Det tredje området som studien belyser är svårigheter kring 

kommunikation. Detta problem kan bero på olika orsaker, exempelvis att de olika professionerna 

kan ha olika språkliga uttryckssätt (Da Fonte & Barton-Arwood, 2017). 

Garderen et al. (2009) och Da Fonte och Barton-Arwood (2017) har gemensamt att de 

visar på svårigheter och utmaningar kring samarbete. Khairuddin et al. (2016) är inne på samma 

bana, men fördjupar genom att visa på att samarbetet kan vara bristfälligt, trots att de 

samarbetande parterna säger att de har ett bra samarbete. Studiens syfte var att undersöka 

speciallärares och lärares perspektiv på samarbete. 70 informanter fick först ett frågeformulär 

och informanterna kunde kryssa i om de ville ställa upp på en intervju. De 70 som fick 

frågeformuläret var nya speciallärare och nya lärare, orsaken till att det var nyutbildade som 

undersöktes var att de var utbildade i inkluderande arbetssätt. Av de 70 blev 56 intervjuade i 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att de olika professionerna pratade med varandra 

och var överens om att de hade ett bra samarbete, men att samarbetet var ytligt när det gällde 

t.ex. anpassningar kring elever. De olika professionerna hade diskreta gränser kring sina 

respektive professioner och arbetsuppgifter (Khairuddin et al., 2016). 

 

2.8 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Enligt Ahlberg (2015) har speciallärarens/specialpedagogens roll sett olika ut i olika tider. År 

1879 startades den första hjälpklassen (a.a.). I samband med Lgr 62 skulle elever med 

funktionsnedsättningar få undervisning och då inrättades även speciallärarutbildningen (Byström 

et al., 2019; Gadler, 2011). År 1974 kom SIA-utredningen och speciallärarnas individperspektiv 

började ifrågasättas (Byström et al., 2019). År 1990 ersattes speciallärarutbildningen av 

specialpedagogutbildningen för att fokus skulle vara på organisationen och inte på enskilda 

elever (Malmgren Hansson, 2002). År 2005 utvärderades specialpedagogutbildningen och 

utredningen riktade kritik mot specialpedagoger för de brast i att möta enskilda elever 

(Högskoleverket, 2006). Utredningen fick genomslag och år 2008 startade återigen 

speciallärarutbildningen (Hammar Chiriac, 2009). Speciallärare och specialpedagogers 

utbildning regleras av examensordningen (SFS 1993:100). Speciallärarutbildningen och 

specialpedagogutbildningen liknar varandra och det finns förslag att lägga ner 

specialpedagogutbildningen (Högskoleverket, 2012). Ett sätt att skilja speciallärare och 

specialpedagoger är att säga att speciallärare arbetar med elever och specialpedagoger arbetar för 

elever (a.a.). Enligt skollagen skall elevhälsan ha en person med specialpedagogisk kompetens 
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(SFS 2010:800). Skolverket har riktlinjer kring extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 

2014). De båda professionerna styrs av olika styrdokument, t.ex. Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Elever som upplever svårigheter i matematik kan kategoriseras på olika sätt. Ett sätt är att 

dela in eleverna i de som har matematiksvårigheter och de som har matematiska 

inlärningssvårigheter (Holgersson & Wästerlid, 2018). Det finns tidigare studier kring 

arbetsuppgifter som speciallärare och specialpedagoger utför. Både von Ahlefeld Nisser (2014), 

Göransson et al. (2015) och Takala och Ahl (2014) visar att specialläraren arbetar mer med 

elever och att specialpedagogens uppgifter är mer övergripande. Samtidigt har specialpedagogen 

en mer otydlig roll (von Ahlefeld Nisser, 2014). Möllås et al. (2017) visar på specialpedagogens 

otydliga uppdrag genom att presentera sex olika roller som specialpedagoger kan ha, t.ex. 

skolkurator. Det kan vara intressant för en speciallärare i matematik att känna till otydligheten 

angående specialpedagogens roll, för ibland förväntas specialläraren på skolor vara 

specialpedagog. Denna studie berör inte bara arbetsuppgifter, utan även samarbete och syn på 

stödinsatser. Garderen et al. (2009) har studerat samarbete mellan specialprofession och lärare 

och visar på att samarbete kan vara svårt p.g.a. olika lärteorier. Ekstam et al. (2015) visar på att 

synsätt kan påverka hur stödinsatser sätts in i klasser. Da Fonte och Barton-Arwood (2017) lyfter 

fram tre kritiska parametrar kring samarbete: tid, kunskap och kommunikation. 

Specialprofessionen och lärare upplever att samarbete förhindras p.g.a. tidsbrist. Vidare framgår 

att ett kunskapsgap kan försvåra samarbete, t.ex. kan speciallärarna uppleva att de saknar 

kunskaper om elever och klasser där lärare har bättre kunskaper. Slutligen var den sista aspekten 

kommunikation, vilket t.ex. kan innebära att speciallärare och lärare inte förstår varandras 

perspektiv och behöver mötas genom bättre kommunikation (Da Fonte & Barton-Arwood, 

2017). Khairuddin, Dally och Foggett (2016) visar på att trots att speciallärare och lärare säger 

att de har ett bra samarbete, så är det ett ytligt samarbete som betyder att de kan småprata med 

varandra, men att de inte samarbetar kring elever, t.ex. anpassar kring elever i svårigheter.  

 

3. Teori 

Denna studie kommer att analysera empirin med begrepp från två olika typer av teorier. De 

första teoretiska begreppen kommer från professionsteorier som utgår ifrån Abbott (1988). 

Orsaken till att använda Abbott (1988) beror på att studien berör samarbete och arbetsuppgifter 

och därmed är professionsteorier relevanta. De andra typerna av begrepp (relationellt och 

kategoriskt perspektiv) kommer från specialpedagogiska teorier. Orsaken till att använda 
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specialpedagogiska teorier beror på att studien berör elever i matematiska svårigheter, samt att en 

viktig aspekt för speciallärare och specialpedagoger är hur elever i svårigheter hanteras. 

 

3.1 Abbotts tre arenor 

Enligt Abbott (1988) finns det en konkurrens mellan olika yrkesgrupper och därmed pågår en 

kamp mellan professioner. En yrkesgrupp vill ha jurisdiktion, d.v.s. vara expert inom ett område. 

Yrkesgruppen vill kontrollera vissa typer av arbetsuppgifter och få ensamrätt inom ett område. 

Vidare önskar yrkesgruppen besitta en speciell kunskap, en abstrakt kunskap, som ingen annan 

yrkesgrupp har. Den professionella kan hänvisa till en speciell utbildning eller kunskap och 

genom den speciella kunskapen få makt (a.a.). Till denna studie kommer tre begrepp från Abbott 

(1988) att användas och det är begreppen den juridiska arenan, den offentliga arenan, samt den 

informella arenan. Professioner försöker att få makt på de tre olika arenorna. Den juridiska 

arenan berör juridiska regler. Vissa professioner kan hävda sig mer juridiskt än andra, t.ex. 

genom legitimation. Vidare menar Abbott (1988) att den offentliga arenan handlar om 

allmänhetens uppfattning kring ett yrke. Slutligen handlar den informella arenan om 

arbetsuppgifter på den lokala arbetsplatsen (a.a.). Oavsett vilken makt speciallärarna och 

specialpedagogerna har på de tre arenorna, kommer de två professionerna att hantera elever i 

särskilda behov. För att besvara vilka stödinsatser gällande elever i matematiksvårigheter som 

förespråkas vid skolorna i studien används relationellt respektive kategoriskt perspektiv. 

 

3.2 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Teorin om relationellt och kategoriskt perspektiv är relevant för att kategorisera det kommande 

empiriska materialet i avseende på relationellt förhållningssätt gällande elever i matematiska 

svårigheter (t.ex. ändra på lärmiljön) eller kategoriskt förhållningssätt gällande elever i 

matematiska svårigheter (t.ex. jobba enskilt med en elev). Enligt Ahlberg (2015) är det 

kategoriska perspektivet kopplat till ett individualistiskt synsätt där eleven bär problemet. Ett 

annat sätt att uttrycka det är att säga “elever med svårigheter”. Det är eleven som skall ändra sig. 

I det kategoriska perspektivet innebär att undervisningen i klassrummet inte ändras. Med det 

relationella perspektivet är det skolsituationen som skapar problem (a.a.). Ett annat sätt att 

uttrycka detta är att säga “elever i svårigheter”. I det relationella perspektivet är det på skolan 

som fokus skall ligga och det är skolan som skall anpassa sig. Vidare ges stöd till elever i 

ordinarie klass (Ahlberg, 2015). 
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4. Metod 
För att få svar på studiens syfte och de forskningsfrågor som valts är det viktigt att välja rätt 

ansats och metod för att både samla in och analysera data (Bryman, 2011). I det här avsnittet 

redogörs för metodval, urval, genomförande, etiska överväganden, bearbetning och analys, samt 

reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Val av metod 

Metod är arbetssättet för att få fram svar på studiens syfte och frågeställning (Stukát, 2005). En 

läsare av en vetenskaplig text måste kunna ha möjligheten att kritiskt granska studiens 

arbetsgång. Den kritiska läsaren måste övertygas om att t.ex. rätt metod har valts (a.a.). Bryman 

(2011) menar att det finns vissa frågor som bara kan besvaras genom kvalitativa studier. Det är 

frågor som framför allt handlar om människors upplevelser av något eller deras syn på 

verkligheten. Repstad (2007) hävdar att om fokus är egenskaper eller fenomens framträdande 

drag, då är valet en kvalitativ metod. Om fokus är förekomst - hur ofta något uppträder - då är 

det kvantitativ metod som är rätt val. Om en studie skall undersöka ett fenomen som till sin natur 

inte är svårt att räkna och mäta, då blir det rimligt att föredra en kvantitativ metod (a.a.). 

Forskningsprocessen i en kvalitativ studie är, enligt Bryman (2011) oftast induktiv, vilket 

innebär att forskaren utifrån gjorda iakttagelser eller data försöker komma fram till en förklaring 

av det som undersöks. Kvalitativa studier innebär oftast att undersöka en liten grupp eller ett litet 

antal personer som alla har liknande erfarenheter eller kunskaper (a.a.). Till skillnad från en 

kvantitativ studie är avsikten istället att gå mer på djupet i sina frågor. Enligt Bryman (2011) 

väljs metod utefter studiens syfte och frågeställning. 

Denna studies syfte var bl.a. att undersöka arbetsuppgifter för speciallärare och 

specialpedagoger. Om studien enbart hade undersökt arbetsuppgifter, kunde en kvantitativ studie 

varit relevant för att undersöka förekomst, t.ex. hur många speciallärare som jobbar med 

skolutveckling. Denna studie undersökte även samarbetet mellan olika professioner som i sin tur 

kan påverka arbetsuppgifter. Samarbete är komplext, t.ex. visar Khairuddin et al. (2016) på att 

speciallärare säger att de samarbetar med lärare, men att det i verkligheten är ett ytligt samarbete. 

Det ytliga samarbetet innebär att de professionella kan småprata med varandra, men att de inte 

samarbetar runt elever, t.ex. att de inte planerar gemensamt kring en elev (Khairuddin et al., 

2016). Genom att samarbete är svårfångat och komplext, är det motiverat att använda en 

kvalitativ ansats för att på djupet utforska samarbete mellan olika professioner. 
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4.1.1 Intervjufrågor 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom intervjuer kan användas för att 

besvara denna studies syfte och frågeställningar. Via intervjuer kan vi få tillgång till 

informanternas perspektiv gällande studiens frågeställningar. En kvalitativ semistrukturerad 

intervju innebär, enligt Bryman (2011), att svaren på frågorna bygger på den intervjuades egen 

uppfattning och ståndpunkt. Svaren på frågorna, vilka inte behöver ställas i en bestämd ordning, 

inbjuder till följdfrågor vilka formuleras utefter de svar som getts. Trots att en semistrukturerad 

intervju bygger på respondentens svar finns ändå möjlighet att jämföra olika informanters syn på 

samma frågor. Syftet med en kvalitativ intervju är att beskriva och förstå enskilda fall utan att 

dra generella slutsatser. Intervjuer är svårt och endast oerfarna intervjuare antar att det är lätt att 

intervjua (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare menar Kvale och Brinkmann att det inte finns 

någon standardmall för intervjuer, utan att det är ett hantverk (a.a.). Det finns flera fördelar med 

att spela in en intervju, t.ex. att forskaren i efterhand kan lyssna flera gånger på intervjun, och att 

forskaren i intervjusituationen kan lägga mindre fokus på anteckningar och mer fokus på 

intervjuinteraktionen. Enligt Thomsson (2010) behöver forskaren inte spela in om denne söker 

svar på enkla frågor. Denna studies syfte är komplicerat och därmed behöver intervjun spelas in.  

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att mycket förberedelse behöver läggas ner på 

intervjufrågorna och i förberedelser skall även analysarbetet beaktas. Intervjun skall ”rapportera 

sig själv” (a.a.). I framtagandet av intervjufrågorna har vi lagt ner mycket jobb på att finslipa 

frågorna, jämföra frågorna med studiens syfte och frågeställningar, samt jämföra med studiens 

teorier. Tre stycken intervjuguider arbetades fram. En för rektorer, en för pedagoger och en för 

speciallärare/specialpedagoger (se bilaga 1-3). Vidare genomfördes även fem stycken 

pilotintervjuer där respondenternas medverkan resulterade i att intervjufrågorna modifierades, 

t.ex. togs intervjufrågor som respondenterna inte förstod bort. I pilotintervjuerna prövades alla 

tre guiderna.  

Då syftet med studien var att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar 

arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog gällande 

matematik samt att undersöka hur stödinsatser gällande elever som befinner sig i matematiska 

svårigheter utformas, har vi valt att dela in frågorna i varje intervjuguide efter tre teman: 

arbetsuppgifter, samarbete och matematik. Varje intervjuguide bestod av 26 stycken frågor, 

varav fråga 1-13 behandlade arbetsuppgifter, fråga 14-19 handlade om samarbete och resterande 

frågor, 20-26, hade fokus på stödinsatser i matematik. För att lättare kunna bearbeta 

intervjusvaren fick de frågor som är likadana samma nummer i alla guiderna, t.ex. handlade 
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intervjufråga nummer 19 alltid om när samarbetet sker mellan speciallärare och specialpedagog. 

Vi antog att vissa frågor inte var relevanta att ställa till alla yrkeskategorier, t.ex. ansåg vi att 

fråga 19 inte var relevant att ställa till lärare, därmed finns det ett streck i intervjuguiden för 

lärare vid fråga 19. 

 

4.2 Urval 

Om flera personer intervjuas, kommer enligt Thomsson (2010) efter ett tag en mättnad att infinna 

sig där det inte tillför något mer att intervjua fler personer. Det är lätt att forskaren intervjuar för 

många personer. Ju mer fokuserade frågorna är, desto färre personer behöver forskaren intervjua. 

En intervjustudie kan göras med endast en person. Om en intervjustudie istället är uppbyggd av 

många intervjuer kommer detta att bidra med ett mer nyanserat material. Hur mycket tid 

forskaren har till förfogande kommer också att skapa ramar kring antalet informanter. För en 15 

hp-uppsats är många gånger 5-10 intervjuer tillräckligt (Thomsson, 2010). En tumregel enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är att en intervjustudie skall bestå av 15 +/- 10 intervjuer. I denna 

studie har 14 personer intervjuats och därmed uppfylldes rekommendationerna från både Kvale 

och Brinkmann (2014) och Thomsson (2010). Fyra olika professioner, bestående av rektorer, 

speciallärare, specialpedagoger och lärare intervjuades. Syftet med att intervjua rektorer var att 

de styr speciallärarnas och specialpedagogernas arbete på skolor. Vad en rektor tänker och tror 

påverkar speciallärare och specialpedagoger. Vidare var orsaken till att intervjua speciallärare 

och specialpedagoger att studiens syfte handlade om dessa två yrkeskategorier. Intervjuerna med 

matematiklärare var för att få eventuellt kritiska perspektiv. En speciallärare kan t.ex. tro att han 

eller hon utvecklar verksamheten, men en lärare kanske inte märker av specialläraren. Målet var 

att skapa en bra helhet genom att flera olika professioner intervjuades.  

Ett bekvämlighetsurval gjordes, vilket enligt Bryman (2011) innebar att informanterna 

var de som hade möjlighet att ta emot besök vid given tid. Den första kontakten med skolorna 

gjordes via mail eller telefon. Skolor som valdes baserades på närhet, hur lätta skolorna var att 

hitta på Internet, samt genom kontakter. Tre olika stadier fokuserades på genom att studera tre 

olika skolor. Orsaken till att tre olika stadier undersöktes var att studera om det fanns någon 

skillnad mellan olika stadier. Skola A hade fokus på årskurs 1-3. Skola B hade fokus på årskurs 

4-6 och skola C hade fokus på årskurs 7-9. Vi har kodat alla informanter, t.ex. valde vi att 

benämna alla speciallärare i matematik för SLM, specialpedagoger för SP och rektorer för R. 

Sedan fick alla informanter en bokstav i början av koden som pekade på vilken skola 

informanten arbetade på, t.ex. B-SP betyder att det är specialpedagogen på skola B.  
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Skola A är en skola med ca 350 elever, från årskurs 1-6. Skolan är belägen i utkanten av 

en stad och ligger mitt i ett villaområde med närhet till stora grönområden. I stort sett alla elever 

på skolan bor i villorna runt omkring och deras föräldrar är medel- eller höginkomsttagare. Inom 

gångavstånd från skolan finns även tillgång till bibliotek, friidrottsarena och en stor sim- och 

ishall. Skolan är tvåparallellig och på skolan är eleverna indelade i mentorsgrupper. I tabell 1 

presenteras skola A: 

 

Tabell 1. Översikt över informanterna på skola A 

Arbetstitel på skolan Utbildning Stadie Kod 

Specialpedagog Lärare Hi och Sh 

Specialpedagog  

1-6 A-SP 

Speciallärare Lärare Sv/SO 1-7 

Speciallärare med inriktning 

språk-, skriv- och 

läsutveckling 

1-6 A-SLS 

Lärare i matematik Gymnasielärare Fy och Ma 

Matematikinlärning för yngre 

åldrar 

1-3 A-PED 

Speciallärare i 

matematik 

Mellanstadielärare 

Speciallärare i matematik 

1-6 A-SLM 

 

Skola B är en medelstor skola med ca 400 elever i årskurs 4-6. Skolan ligger i en medelstor 

svensk stad och är omgiven av såväl hyreshus som fristående villor. På skolan finns flera kulturer 

representerade och en stor andel av eleverna har inte svenska som modersmål. Skolans 

biträdande rektor beskriver att skolan ger en bra bild av svenska städer idag. Det är en stor 

socioekonomisk spridning bland elevernas föräldrar, från mycket låga inkomster till mycket höga 

inkomster. På skolan finns tre arbetslag och den specialpedagogiska personalen ingår i var sitt av 

dem. I tabell 2 presenteras skola B: 
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Tabell 2. Översikt över informanterna på skola B. 

Arbetstitel på skolan Utbildning Stadie Kod 

Biträdande rektor Idrottslärare 

Skall gå rektorsutbildning.  

4-6 B-R 

Specialpedagog Förskolelärare 

Specialpedagog 

4-6 B-SP 

Lärare i matematik Lärare Ma/NO/Tk 4-9 4-6 B-PED 

Speciallärare 

(SO/Svenska) 

Gymnasielärare i religion 

Kandidat i specialpedagogik 

4-6 B-SLSO/SV 

Speciallärare 

(matematik) 

Lärare Sv/SO 1-7, Ma/NO 1-6 

Speciallärare med inriktning, 

språk-, skriv- och 

läsutveckling 

4-6 B-SLM 

 

Skola C är en F-9 skola med ca 500 elever. Skolan ligger i en stor stad omgiven av höghus och 

ett stort torg. I området ligger ytterligare en F-9 skola med ca 500 elever, men den skolan har ett 

annat upptagningsområde. De elever som går på den aktuella skolan bor i de omkringliggande 

hyreshusen och många olika nationaliteter är representerade på skolan, vilken är belägen i ett 

socioekonomiskt utsatt område. På skolan finns tre rektorer och ett elevhälsoteam för varje 

stadie. Vidare finns på skolan två speciallärare och en specialpedagog som var och en arbetar på 

var sitt stadie. Eleverna är indelade i mentorsgrupper, men varje klass har ett eget hemklassrum. 

När intervjuerna bokades för skola C utgick vi ifrån informationen på skolans hemsida. Vi antog 

att den person som hade titeln “specialpedagog” var specialpedagog för hela skolan. Sedan fanns 

två speciallärare. I samband med bokningarna tog vi kontakt med speciallärarna och det visade 

sig att en av dem var inriktad på matematik och den andre mot språk. Vid bokningen var fokus 

på högstadiet och därför valdes lärare i matematik för årskurs 7-9, samt rektor för högstadiet. När 

intervjuerna genomfördes visade det sig att organisationen var uppbyggd på ett sätt som vi inte 

förstod utifrån hemsidan. Specialpedagogen var enbart inriktad mot lågstadiet. Specialläraren i 

matematik hade ansvar för specialpedagogiken på mellanstadiet och den matematiska 

specialpedagogiken för alla stadier. Specialläraren i språk var ansvarig för högstadiets 
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specialpedagogik, förutom i matematik. Vidare hade specialläraren i språk även inflytande inom 

språket på låg och mellanstadiet. Eftersom högstadiet var i fokus för skola C, intervjuades även 

specialläraren i språk som hade ansvar för specialpedagogiken för högstadiet. Även 

specialpedagogen för årskurs 1-3 intervjuades då vi vid bokningen antog att specialpedagogen 

ansvarade för F-9. I tabell 3 presenteras skola C: 

 

Tabell 3. Översikt över informanterna på skola C. 

Arbetstitel på skolan Utbildning 

 

Stadie Kod 

Lärare i matematik  Gymnasielärare i kemi och 

biologi 

7-9 C-PED 

Rektor  Marknadsekonom 

Gymnasielärare i Sv 

Rektorsutbildning.  

7-9 C-R 

Speciallärare 

(matematik) 

Lärare Ma/NO/Sv 1-5 

Speciallärare i matematik 

1-9 i 

matematik 

Spec 4-6 

C-SLM 

Speciallärare (språk) Lågstadielärare 

Specialpedagog 

 

Språk 1-9 

Spec 7-9 

C-SLS 

Specialpedagog Lärare årskurs 3 till 

gymnasiet i svenska som 

andraspråk. Läs- och 

skrivinlärning för yngre 

åldrar, engelska. 

Specialpedagog 

Spec 1-3 C-SP 

 

4.3 Genomförande 

Tidigt i processen försökte vi få tag på flera olika speciallärare i matematik, men upptäckte att 

det var svårt att få tag på denna yrkeskategori. I samband med insikten om att det var svårt att få 
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tag på informanter, ändrades studiens syfte och frågeställning för att bli en studie som mer var 

inriktad på att jämföra olika yrkesgrupper. Intervjufrågor arbetades fram utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och teori. I samband med framtagningen av intervjufrågor genomfördes fem 

stycken pilotintervjuer där lärare, speciallärare, specialpedagog och rektor intervjuades. Efter 

pilotintervjuerna, då flertalet felformulerade frågor eller dubbletter upptäcktes, kunde ytterligare 

justeringar av intervjufrågorna göras. Till slut blev det tre stycken intervjuguider (se bilaga 1-3). 

En guide var till rektor, en annan till matematiklärare och slutligen en till 

speciallärare/specialpedagog.  

Vi fick efter mycket arbete tag på tre olika skolor där rektor, speciallärare, 

specialpedagog och lärare kunde delta i intervjuer. Alla intervjuer genomfördes under två veckor. 

Av de 14 informanterna intervjuade vi 11 av dem vid ett fysiskt möte på respektive skola. Tre av 

informanterna hade inte möjlighet att genomföra en fysisk intervju, men de deltog i 

telefonintervjuer. De fysiska intervjuerna tog mellan 40 och 70 minuter att genomföra. 

Intervjuerna som genomfördes på telefon tog cirka 20 minuter. En av de utvalda rektorerna hade 

fått förhinder och avbokade därför intervjun i sista stund, vilket innebar att vi fått rektorernas 

perspektiv från två av skolorna och inte tre, vilket var den ursprungliga tanken. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vid all svensk forskning skall Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska principer följas, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna kontaktades via mail eller telefon. I samband med den första kontakten fick 

informanterna information kring studiens syfte och hur data skulle användas. Innan intervjuerna 

genomfördes fick informanterna ta del av ett missivbrev (se bilaga 4) där informanterna skriftligt 

informerades om avsikt och syfte med intervjuerna samt om hur vi skulle använda deras svar. De 

informerades även om att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Vi frågade om tillåtelse att spela in intervjun, vilket alla informanter accepterade. De 

försäkrades även om att all information skulle förbli anonym och inspelningarna skulle raderas 

efter avslutat arbete. För att bibehålla anonymiteten användes inga namn utan informanterna 

kodades (se urvalsdelen för kodförklaringar). Missivbrev med underskrift samlades in innan 

intervjun började. Innan telefonintervjuerna började tog informanten kort på missivbrevet med 

underskriften och mms:ade bilden. I samband med pilotintervjuerna informerades testpersonerna 

muntligt om de fyra etiska principerna. Testpersoner fick t.ex. reda på att deras svar inte skulle 

komma med i studien, utan att syftet var att förbättra intervjufrågorna. Inga barn intervjuades och 
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inga personliga uppgifter samlades in. På grund av att studien har varit etiskt enkel gjordes ingen 

ansökan till en etisk nämnd. Då alla informanter gav sin tillåtelse till att delta i studien, muntligt 

och genom missivbrevet, uppfylldes samtliga etiska grundprinciper. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades som brukligt vid kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Transkribering kan göras olika noggrant. Från att varje paus och ”hm” är med till ett strikt 

skriftspråk. Om fokus ligger på språk eller social interaktion, bör transkriberingen vara mycket 

noggrann (a.a.). Denna studie hade inte språk eller social interaktion i fokus och därför 

transkriberades materialet till skriftspråk. Om denna studie t.ex. hade undersökt maktrelationen 

mellan en äldre chef och en ung nyanställd, hade det subtila varit mycket viktigt. I denna studie 

var arbetsuppgifter en viktig aspekt, dock var det inte avgörande på vilket sätt en informant 

uttryckte vilka arbetsuppgifter som någon profession hade. Om det hade funnits en spänning 

mellan specialpedagog och speciallärare och båda hade intervjuats samtidigt, hade det varit 

motiverat att transkribera talspråket. I denna studien intervjuades en person i taget. En annan 

orsak till att transkriberingen gjordes i strikt skriftspråk var tidsaspekten. Denna studie har 

genomförts under kort tid. 

Materialet bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen har gjorts i fyra steg utifrån en föreläsning av Jonas Aspelin (personlig 

kommunikation, 18 oktober 2019). Steg ett är enligt Aspelin (a.a.) att transkribera. Steg två är 

kategorisering där mönster i materialet kodas (a.a.). Vidare menar Aspelin (a.a.) att det tredje 

steget är att sammanställa citat som är signifikanta för varje kategori. Slutligen hävdar Aspelin 

(a.a.) att det fjärde steget är att tematisera materialet där påståenden kan skapas utifrån materialet 

som är kopplat till studiens syfte (a.a.). I denna studie kodades materialet med hjälp av 

färgpennor vilka sedan gav upphov till olika teman.  

I resultatdelen har empirin först delats in utifrån forskningsfrågorna, d.v.s. 

arbetsuppgifter, samarbete och syn på stödinsatser. Därefter finns underrubriker som bygger på 

de olika teman som har hittats i materialet, t.ex. kompetens. Vidare har vi ett analysavsnitt för 

varje forskningsfråga. För arbetsuppgifter (t.ex. att handleda lärare) och samarbete användes 

Abbotts (1988) teori gällande de tre arenorna, den juridiska, den offentliga och den informella 

arenan. I analysen av samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger kunde inte den 

offentliga arenan användas p.g.a. att allmänheten inte har insyn i det interna samarbetet mellan 

speciallärare och specialpedagoger. I analysen av syn på stödinsatser, t.ex. anpassning av 
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lärmiljö eller stöd i mindre grupp, användes relationellt och kategoriskt perspektiv (Ahlberg, 

2015). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Denna studie eftersträvade en hög vetenskaplig kvalitet och för att uppnå detta mål har vi 

fokuserat på reliabilitet och validitet. Bryman (2011) förklarar reliabilitet som frågor vilket berör 

mätningens följdriktighet och pålitlighet. Reliabiliteten bedömer trovärdigheten i informanternas 

svar, d.v.s. om andra hade fått samma svar då de ställt samma frågor. Då vi kunde se vissa 

mönster i de insamlade svaren bedömde vi att studien visade på en tydlig reliabilitet. Om en 

person väger sig på en våg och den varje gång visar olika värden, då har vågen en dålig 

reliabilitet. Andra ord för reliabilitet är t.ex. tillförlitlighet och pålitlighet, men i denna studie 

användes ordet reliabilitet. I denna studie har pilotintervjuer genomförts vilket vi anser ha höjt 

reliabiliteten i studien. I pilotstudien märktes att flera frågor missuppfattades och kunde tolkas på 

flera olika sätt. Tvetydiga frågor leder till sämre reliabilitet och svaren blir inte pålitliga. 

Intervjufrågor som var tvetydiga modifierades eller togs bort. 

Alla intervjuer spelades in vilket också har ökat reliabiliteten. Då vi har kunnat lyssna 

flera gånger har reliabiliteten i det empiriska materialet ökat. Om vi istället antecknat under 

intervjun hade risken funnits att data kunde ha missuppfattats. Ett annat sätt som vi har jobbat 

med reliabiliteten var att vi strävade efter en transparens i studien. I resultatdelen har citat 

använts för att presentera rösterna i materialet på ett icke-tolkande sätt. En annan person kan 

därmed granska citaten och dra egna slutsatser kring våra tolkningar. Vår handledare har tagit del 

av alla våra transkriberingar och detta motverkade forskningsfusk och höjde reliabiliteten i 

studien. 

Validitet handlar om att mäta det som skall mätas (Bryman, 2011). Om en bok skall 

vägas, då skall inte en penna vägas. Andra ord för validitet är t.ex. giltighet och relevans. I denna 

studie används ordet validitet. Validiteten var viktig för att uppnå syftet med vår studie. En 

studie har låg validitet om syftet är att väga en bok, men en penna mäts istället. Under arbetet har 

fokus varit på studiens syfte och frågeställning. Ibland har vi märkt i våra diskussioner med 

varandra att vi har velat undersöka andra intressanta fenomen, men då skulle validiteten ha blivit 

sämre. Vi tror att samarbetet har ökat validiteten i studien då vi under processen har kunnat ställa 

kritiska frågor till varandra. I varje steg har vi strävat efter att motivera våra val, t.ex. varför 

valde vi att intervjua rektorer? Genom detta fokus anser vi att validiteten har ökat. Genom 

transparens har vi strävat efter att visa våra motiveringar för att andra skall kunna avgöra om de 
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är valida för studiens syfte. Även diskussioner med handledaren har troligen ökat studiens 

validitet eftersom handledaren har ifrågasatt meningar och tankar. 

Oavsett om denna studie har hög eller låg reliabilitet och validitet är generaliserbarhet en 

annan frågeställning. Vi hade i denna studie ett bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt 

urval. Om två andra skolor hade undersökts, då hade kanske andra svar insamlats. I 

metoddiskussionen förs en diskussion kring hur representativ studien var. 

5. Resultat och analys 
Resultatet presenteras nu utifrån studiens frågeställningar, d.v.s. arbetsuppgifter, samarbete och 

syn på stödinsatser, samt utifrån de olika teman som uppvisades i materialet. För varje 

forskningsfråga finns även en analys, samt en sammanställning av de slutsatser som har 

framkommit. 

 

5.1 Arbetsuppgifter 

Genom intervjusvaren från de 14 informanterna (lärarna, speciallärarna, specialpedagogerna och 

rektorerna) kan följande faktorer ses som betydelsefulla gällande arbetsuppgifter: kompetens, 

fusion av professioner, fission av professioner, varierande behov som kräver flexibilitet och 

lärarnas förväntningar. Nedan följer ytterligare förtydligande av dessa. 

 

5.1.1 Kompetens 

Vem som får det specialpedagogiska ansvaret för matematik styrs av vem som har kompetens 

inom ämnet. På skola A hade specialläraren i matematik (A-SLM) enbart fokus på matematik 

och de extra anpassningar eller specialpedagogiska insatser som var kopplade till matematiken. 

Även specialpedagogen (A-SP) har arbetat en del med matematik tidigare, och kände sig därför 

inte främmande för att hålla, eller delta i, diskussioner rörande ämnet. A-SP sade dock att hon 

inte trodde att alla specialpedagoger, eller speciallärare heller för den delen, var trygga med att ta 

sig an matematiken då de inte kände sig väl förankrade i ämnet och hon uttrycker det på följande 

sätt: 

 

Jag som specialpedagog känner att om vi har en speciallärare som kan jobba med det så kanske jag kan ta 

ett litet steg tillbaka. Här blir det lite mitt emellan eftersom vi har en speciallärare på 40%, så den 

diskussionen som specialläraren hade kunnat ha, den tar jag rätt mycket. Jag är inte heller säker på att alla 

specialpedagoger skulle känna sig trygg med att ha de diskussionerna för det handlar ganska mycket om 

hur förankrad man är i matematiken. Jag har ju fördelen att jag känner mig rätt så förankrad där även om 
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jag inte är mattelärare, men som sagt, jag tror inte alla skulle känna sig trygga med att vara med och 

diskutera matematik liksom. (A-SP)  

 

På B-skolan var specialläraren i matematik (B-SLM) utbildad till speciallärare med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling men jobbade som speciallärare i matematik och ansvarade för 

matematiken. På skola C hade specialläraren i matematik (C-SLM) matematiska arbetsuppgifter 

på alla stadier (låg, mellan och hög).  

Det var inte enbart inom matematiken som kompetensen styrde arbetsuppgifter, utan även 

arbetsuppgifter inom andra områden styrdes av kompetens. På skola B hade speciallärare B-

SLSO/SV hand om språket, trots att B-SLM var utbildad speciallärare med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling. B-SLSO/SV var inte utbildad till speciallärare i språk-, skriv- och 

läsutveckling och han uttryckte sig på följande sätt gällande arbetsuppgifter: 

 

Jag vet inte om endast jag har några egna pedagogiska uppgifter, men vi har ju lite uppdelningen, jag och 

min speciallärarkollega, att jag kanske mer undervisar de som behöver hjälp med svenska och SO och hon 

mer visar de som behöver hjälp i matten och NO. Det kan man väl säga att den uppdelningen ligger, så att 

det är inte uppdelat på så vis att jag har hand om en viss årskurs och min kollega har en annan årskurs utan 

vi. Det är ämneskompetenser som styr uppdelningen då. (B-SLSO/SV) 

 

Specialläraren i matematik på skola C (C-SLM) hade också ansvar för att lägga schema för 

resurser på skolan och hon uttryckte det på följande sätt: 

 

Att göra resursschema, det är mitt stora jobb i början på terminen. Jag är bra på det och snabb på att se. Vi 

har några s.k. löshästar som inte är fasta i klasserna, de kanske är lärare eller andra som varit anställda här 

länge som stödpersoner eller så. De stödpersonerna har jag koll på och så tittar jag på vilka elever vi har, vi 

har kartlagt och grävt, så vi har hittat alla som har behov och hittar ju fler och fler. Då får jag titta på att de 

här har behov, de här VET vi behöver lästräning och de här behöver träning på det ena eller det andra eller 

stöd i det här, och då har jag lagt ut de här stödpersonerna på schema. (C-SLM) 

 

C-SLS hade utbildat sig till specialpedagog men var anställd som speciallärare och hade ansvar 

för svenskan för elever i svårigheter. Hennes kompetens i svenska bekräftades av rektor (C-R), 

speciallärare i matematik (C-SLM), och specialpedagog (C-SP), vilka ansåg att specialläraren i 

svenska (C-SLS) hade bäst kompetens i svenskämnet.  
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5.1.1.1 Särskild kompetens 

I materialet framhåller matematiklärare på skola A, B och C (A-PED, B-PED, C-PED), samt 

rektor på skola B och C (B-R och C-R) att speciallärare och specialpedagoger besitter 

expertkunskaper. Matematikläraren (A-PED) på skola A säger följande angående expertkunskap: 

 

Nu har vi tack och lov en duktig speciallärare som inte har några problem att hänga på. I och med att han 

varit med ganska länge så har han många knep i rockärmen. Vi samarbetar ju också runt olika anpassningar 

som behöver göras. Där är specialläraren proffs så jag lyssnar och lär. (A-PED) 

 

Rektorerna på skola B och C (B-R och C-R) uttalar sig på följande sätt kring att speciallärarna 

och specialpedagogerna besitter ett speciellt mandat: 

 

Deras ord väger väldigt tungt. Även mot mig. Jag fattar beslut och har ansvaret. Så det innebär givetvis att 

jag kan ifrågasätta detta. Men än så länge har de inte gjort mig besviken. (B-R) 

 

Det är väldigt viktigt att varje profession har sin suveränitet och äger sin profession. (C-R) 

 

5.1.2 Fusion av professioner 

Begreppet fusion innebär i denna studie att yrkesroller smälter samman. På skolor innebär det att 

specialpedagoger och speciallärare gör samma arbetsuppgifter. Det innebär också att alla 

speciallärare gör samma arbetsuppgifter, oavsett specialisering, t.ex. kan en speciallärare i 

matematik få jobba med svenska. Vem som jobbar med matematiken eller något annat område 

kan inte i alla lägen härledas utifrån utbildningstitel. En specialpedagog kan också jobba med 

matematik. Båda rektorerna B-R och C-R, och matematikläraren B-PED talar om en 

yrkeskategori och inte två olika. Rektorn på B-skolan använde ibland ordet speciallärare och 

ibland specialpedagog för samma person. Ibland används också begreppet spec-team av rektor 

eller anställda. Rektor B-R uttrycker det på följande sätt när han pratar om arbetsuppgifter för 

speciallärare och specialpedagoger: 

 

EHT består av rektorer, skolpsykolog, skolsköterska, specteam och kurator. (B-R)  

 

Pedagogen på B-skolan var osäker på skillnaden mellan professionerna och sade: 

 

Ja, alltså det är ju det här, vilket är vilket? Alltså jag är hemskt ledsen men jag blandar ihop dem hej vilt. 

Alltså det finns ju en skillnad i själva yrkeskategorierna, det vet jag att där är, men jag kommer inte ihåg 
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dem. Jag vet ju att det är en skillnad. Någon jobbar mer med elever och denna andre jobbar mer så här att 

man rådfrågar och vi har ju ett en halvtimme i veckan som jag sitter med… EN. (B-PED) 

 

På skola C skiljer inte rektorn mellan yrkesgrupperna. 

 

Alla tre gör faktiskt både speciallärarens och specialpedagogens arbete. […] Som sagt, vi skiljer dem inte 

åt. De gör allt, lite av allt faktiskt. (C-R) 

 

En av speciallärarna (C-SLS) uttalar sig i samma anda kring yrkesgrupperna: 

 

Om jag skall säga så här. Idag har de här yrkestitlarna gått helt ihop… Specialpedagogen skall egentligen 

handleda och göra utredningar och arbeta med åtgärdsprogram och stötta elever och lärarna tänker jag. Nu 

gör man båda sakerna fast man antingen heter det ena eller det andra om jag säger så, om du förstår vad jag 

menar. (C-SLS) 

 

Det har inte bara blivit en fusion av speciallärare och specialpedagoger. Det kan även bli en 

fusion av olika sorters speciallärare enligt rektor B-R. En speciallärare kan bli en generell 

speciallärare.  

 

Speciallärarna är inne i alla ämnen. Vi har inte en speciallärare i matematik och en i svenska. De är inne i 

alla ämnen. De är generella speciallärare. (B-R) 

 

Två av speciallärarna beskrev arbetsuppgifter på följande sätt:  

 

Jag är ju inte bara stöd i matte utan jag är i alla ämnen, framför allt svenska. (A-SLS) 

 

Jag hoppade även in som engelsklärare under ett helt år för att det inte fanns någon lärare i det. Ingår inte i 

mitt uppdrag, men vad gör man… (A-SLM) 

 

5.1.3 Fission av professioner 

I denna studie avser fission en process där yrkesgrupper differentierar sig från varandra. På 

skolor innebär det att speciallärare och specialpedagoger utför olika sorters arbetsuppgifter. Om 

de två professionerna har smält samman på en skola (genom fusion), då skapar fissionen en 

klyvning av de två yrkesprofessionerna. I materialet önskar de båda rektorerna att placera 

speciallärare och specialpedagoger i ett spec-fack, där båda yrkesgrupperna smälter ihop. 

Samtidigt finns det i materialet också informanter som vill dra isär yrkeskategorierna. De 
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intervjuade specialpedagogerna vill att specialpedagogerna skall ha en mer övergripande roll och 

ägna sig mer åt handledning och utredningar.  

 

Som speciallärare har man en utbildning som är specialiserad antingen mot läs och skriv, 

funktionsnedsättning eller matematik. Jag har liksom inte det. Min ligger på handledning och på lite mer 

övergripande. (C-SP) 

 

Alltså jag tänker att specialpedagogen har mer övergripande syn på skolan och har en handledande roll som 

skall försöka få ihop allt i klasserna. En speciallärare har ju mer enskilt med elever, eller i klassrummet, 

jobbar med elever. (B-SP) 

 

B-SP tyckte att specialpedagogen skall ha en mer övergripande roll, handleda och utreda. På 

skola A var specialpedagog och speciallärarna i stort sett nöjda med sättet de arbetade på, men 

vissa önskemål fanns ändå. 

 

I mitt drömscenario så är man åtminstone en speciallärare och en speciallärare som jobbar som parhästar 

och kan fördela arbetet utifrån att man har varsin profession liksom. Dels samarbetar man med varandra 

och jobbar tillsammans, men också att man har sina uppdrag också till viss del. (A-SP) 

 

I nedanstående tabell presenteras vad de olika informanterna anser vara arbetsuppgifter för 

speciallärare respektive specialpedagoger: 
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Tabell 4. Översikt över åsikter i avseende på arbetsuppgifter för speciallärare respektive 

specialpedagoger. 

Informant Arbetsuppgifter för speciallärare Arbetsuppgifter för specialpedagoger 

A-SP Jobba med elever Administrativt. Övergripande. 

Åtgärdsprogram.  

A-SLS Jobba med elever Organisera. Handleda.  

A-PED Jobba med elever.  Åtgärdsprogram. Ansöker om 

tilläggsbelopp. Handleda. 

A-SLM Jobba med elever Övergripande. Screening. 

Skolutveckling. Organisera resurser. 

Ansöka om tilläggsbelopp. 

B-R Flytande Flytande. Handleda. Utredningar. 

B-SP Jobba med elever Handleda. Övergripande. Observatör. 

B-PED Vet ej skillnad. Få hjälp. Vet ej skillnad. Få hjälp. 

B-SLSO/SV Jobba med elever Handleda. Utredningar.  

B-SLM Jobba med elever Handleda. Utredningar. 

C-PED Jobba med elever Jobba mot lärare 

C-R Flytande Flytande 

C-SLM Flytande Flytande 

C-SLS Jobba med elever Handleda. Göra utredningar. 

Åtgärdsprogram. Övergripande. 

C-SP Jobba med elever Åtgärdsprogram. Handleda. Utreda. 

Övergripande.  

 

Utifrån tabellen kan följande slutsats dras: Det finns en entydighet kring uppfattningar om 

speciallärarens arbetsuppgifter vilken främst är att jobba med elever. Samtidigt är uppfattningar 
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om specialpedagogens arbetsuppgifter mer spretiga, alltifrån att utreda till att söka 

tilläggsbelopp. En konsekvens av fission mellan professioner kan bli en ökad tydlighet angående 

vilka arbetsuppgifter respektive profession har. Speciallärare kan då komma att jobba mer med 

elever och att speciallärare i matematik kan ha sitt huvudsakliga fokus på matematiken och inte 

diverse andra arbetsuppgifter. 

 

5.1.4 Varierande behov som kräver flexibilitet 

Enligt rektorerna (B-R, C-R) och en av specialpedagogerna (A-SP) kan behov styra vilka 

arbetsuppgifter som speciallärare och specialpedagoger får utföra. Ovanstående informanter 

framhåller också att båda professionerna förväntas vara flexibla då behoven ändras. Stödinsatser 

i matematik kan utebli p.g.a. att andra behov är större och skall prioriteras. Om rektor anser att 

språket skall få prioriteras, kan specialläraren i matematik arbeta med språk istället för med 

matematik.  

 

Så här vill vi använda specialläraren. Men jag tänker att när man är klar så finns det inte en fast 

arbetsuppgift som man skall göra. Den skall anpassas. All specialpedagogik skall vara i intervaller om 6 

veckor. (B-R) 

 

Flexibilitet är viktigt. Om man har en grupp elever som man verkligen måste läsa med, då spelar det ingen 

roll om jag är speciallärare i matte, för jag kan göra det också. (C-R) 

 

Det handlar väldigt mycket om flexibilitet, att man har en flexibel organisation där man har möjlighet att 

möta eleverna när behovet finns. (A-SP) 

 

Informanterna i studien fick frågor rörande arbetsbeskrivning för speciallärare och 

specialpedagoger. Arbetsbeskrivningar finns på skola C, men följs inte. På skola A och B finns 

inga arbetsbeskrivningar. A-SP, B-SP och C-SL uttrycker följande: 

 

...man blir rätt så begränsad om man har ett sånt papper liksom, åt båda hållen egentligen. Jag kan sakna 

den ibland, när det blir för mycket. (A-SP) 

 

Nej. Jag tror inte att jag skulle ha nytta av en heller. (B-SP) 

 

Man vill helst inte läsa den för den består av 32 punkter. (C-SLS) 
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Alla speciallärare (A-SLS, A-SLM, B-SLSO/SV, B-SLM, C-SLM, C-SLS) och 

specialpedagoger (A-SP, B-SP, C-SP) i materialet anser att de har en hög grad av autonomi och 

kan styra arbetsuppgifterna som skall genomföras under veckorna. På frågan om vilka som styr 

speciallärares eller specialpedagogers arbetsuppgifter kom bl.a. följande svar: 

 

Jag skulle säga att det är rektor i första hand, men jag bestämmer en del själv och tillsammans med 

specialpedagogen. (A-SLS) 

 

Jag upplever att det är rektor, specialpedagog och jag som styr rent organisatoriskt. Annars är det behovet 

som styr vad jag skall vara och var jag skall vara. (A-SLM) 

 

Det gör jag själv. Egentligen är det väl rektor. Men hon har gett mig helt fria händer. Om en lärare kommer 

kan jag säga nej (B-SP).  

 

Hon [rektorn på skolan] vill höra lite grann. Jag har jobbat i väldigt många år. Jag brukar kolla med henne 

”Är det så här du tänker? Eller är det så vi skall göra?”. Då säger hon ”Vad tycker du? Det blir väl bra”. (C-

SLS) 

 

En annan aspekt kring speciallärarnas och specialpedagogernas autonomi kan vara att utan 

arbetsbeskrivning skapas ett stort spelutrymme för professionerna. B-SLM tänker så här gällande 

arbetsbeskrivningar. 

 

Nja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag saknar inte det kanske för att vi får styra ganska mycket själva. 

(B-SLM) 

 

Autonomin kring arbetsuppgifter kan även ses i det mandat som professionerna har på skolorna. 

På frågan om speciallärarnas och specialpedagogernas tolkningsföreträde kom följande svar: 

 

Hon [pedagog] vill gärna att vi [Skola C] skall byta [material] både tvåan och trean... Då tittar hon 

[pedagog] på mig [C-SLS] ”Verkar det vara en bra idé?”. Ja säger jag [C-SLS]. Det blir en form av 

tolkningsföreträde. Nu har [C-SLS] sagt det. Så det är jättebra. Bra säger alla[pedagoger]. (C-SLS)  

 

Om det finns behov av en utredning, då gör spec-teamet en sådan. Om det finns behov av att 

flytta resurser eller att ansöka om tilläggsbelopp, då kommer spec-teamet att göra det också. 

Speciallärarna och specialpedagogerna har en stor autonomi. Autonomin är mer operativ och 

berör det vardagliga arbetet. Dock sätter rektorer upp gränser kring större arbetsavdelningar. På 

skola B är det endast B-SP som systematiskt handleder lärare. 
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5.1.5 Lärarnas förväntningar gällande matematikundervisningen 

Enligt en av rektorerna (B-R) och en av speciallärarna (B-SLM) kan det finnas förväntningar hos 

lärare på att specialläraren inom matematik eller specialpedagogen skall kunna utföra magiska 

arbetsuppgifter vilket visas av nedanstående citat:  

 

Man bad om hjälp av specialpedagogen och då trodde man att det är löst. Det var ett magiskt trollspö. Idag 

tror jag inte det. (B-R) 

 

De förväntar sig nog säkert att man ibland plockar ut elever och ger dem någon form av magiskt elixir som 

löser problemen, nä men skämt åsido, att man hittar något magiskt som på något sätt löser problemen. (B-

SLM) 

 

En av lärarna (C-PED) uttryckte det på följande sätt: 

 

Dom skall ta vid där jag slutar. Fingertoppskänsla. Laserprecisionen. Man önskar att specialpedagogen 

skall ta vid. (C-PED) 

 

Utifrån lärarnas orealistiska förväntningar får specialläraren eller specialpedagogen även arbeta 

med lärarnas förväntningar vilket tydliggörs i nedanstående citat:  

 

...vissa som förväntar sig att jag skall fixa det. Alltså jag har problem med den här eleven, vad gör du åt 

detta, liksom. Då tycker jag att det är mitt uppdrag att få dem att inse att det är ditt uppdrag, det är din elev. 

Det är du som skall fixa det, men jag kan hjälpa dig. (B-SP) 

 

5.1.6 Analys 

Enligt Abbott (1988) finns det tre arenor som en yrkesgrupp försöker få makt över och det är den 

juridiska, offentliga och informella arenan. Den juridiska arenan handlar om juridiska regler och 

lagar (a.a.). På den juridiska arenan är speciallärare och specialpedagoger svaga på skola B och 

C. Detta beror på att rektorerna (B-R och C-R) inte alltid skiljer på yrkesgrupperna och att 

rektorerna inte har krav på att de som jobbar som speciallärare eller specialpedagog har någon 

särskild utbildning som är kopplad till en särskild titel. Arbetsuppgifter som de båda 

professionerna utför kan vara liknande, t.ex. att båda professionerna handleder lärare och 

undervisar elever. Som det framgick i resultatet under fusion uttalade rektor på skola C (C-R) att 

de inte skiljer mellan professionerna. På skola A intervjuades ingen rektor och därmed jämförs 

inte skola A i detta sammanhang. 
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Den offentliga arenan handlar om allmänhetens syn på professionen (Abbott, 1988). 

Speciallärare och specialpedagoger är otydliga på den offentliga arenan, vilket innebär att 

allmänheten inte alltid förstår skillnaden mellan de båda professionerna. Om inte alla lärare i 

studien är medveten om skillnaden mellan yrkesgrupperna, då är sannolikheten låg att den 

svenska befolkningen kan skilja mellan yrkesgrupperna. Matematikläraren på skola B (B-PED) 

är osäker på skillnaden mellan speciallärare och specialpedagoger, trots att B-PED varje vecka 

går på handledning hos specialpedagogen. 

Resultatet visar att speciallärare och specialpedagoger har status och inflytande på den 

informella arenan, d.v.s. gällande arbetsuppgifter på arbetsplatsen (Abbott, 1988). Detta visas 

genom att rektorerna på skola B och C (B-R och C-R) och matematiklärarna på skola A, B och C 

(A-PED, B-PED och C-PED) framhåller att speciallärare och specialpedagoger är experter inom 

sitt område och besitter speciella kunskaper.  

 

5.1.7 Slutsatser kring arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifter som speciallärare eller specialpedagoger utför beror på personens 

kompetens och inte på den formella utbildningen. Den speciallärare eller specialpedagog som 

arbetar med matematik har kompetens inom matematik. Enligt denna studie är inte 

stadietillhörigheten avgörande vad gäller arbetsuppgifter eller samarbete, utan snarare vilken 

skola som specialprofessionerna jobbar på. På skolor pågår två processer. En process är att det 

skapas en fusion mellan de två yrkesgrupperna, vilket innebär att de professionella gör samma 

arbetsuppgifter oavsett titel. En speciallärare i matematik kan få mindre tid att arbeta med 

matematik för att istället utföra andra arbetsuppgifter som inte är matematiska. Samtidigt pågår 

en fission där professionerna utför arbetsuppgifter mer kopplat till examensordningen t.ex. att 

specialpedagogen utför handledning och att specialläraren i matematik jobbar närmare elever 

med matematik. Uppfattningar kring speciallärarens arbetsuppgifter är mer eniga än 

uppfattningar angående specialpedagogens arbetsuppgifter. 

Professionernas arbetsuppgifter påverkas också av behoven på skolorna och därmed 

förväntas speciallärare och specialpedagoger vara flexibla. En speciallärare i matematik kan 

förväntas jobba med intensivläsning i svenska om behovet finns. Den speciallärare eller 

specialpedagog som har ansvar för matematik möter ibland orealistiska förväntningar från lärare 

där yrkesgrupperna förväntas utföra magiska arbetsuppgifter. Då måste yrkesgrupperna jobba 

med förväntningar som lärare har. 
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5.2. Samarbete gällande elever i matematiksvårigheter 

Andra forskningsfrågan fokuserade på samarbete mellan speciallärare och specialpedagoger 

gällande elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Precis som med första forskningsfrågan 

har all insamlad data analyserats och tematiserats. Följande teman presenteras nedan: tid, rum, 

ansvarsområde, behov av bollplank samt delegering. 

 

5.2.1 Tid 

De intervjuade specialpedagogerna, A-SP, B-SP och C-SP och speciallärarna, A-SLM, A-SLS, 

B-SLM, B-SLSO/SV, C-SLM, C-SLS samt matematiklärare A-PED, berättar att samarbetet i 

matematik påverkas av tiden som finns. På skola A arbetar en av speciallärarna deltid, vilket gör 

att han inte har ett schemalagt möte med de andra i spec-teamet varje vecka, utan att det endast 

sker spontana träffar mellan honom och övrig spec-personal. De övriga i spec-teamet har 

schemalagt en träff per vecka där de planerar specialpedagogiska insatser. En av speciallärarna 

uttrycker sig så här: 

 

Vi försöker också att hinna med att prata om och tipsa varandra om olika specialpedagogiska material. (A-

SLS) 

 

På skola B är alla informanter överens om att ett nära samarbete mellan spec-teamet sker flera 

gånger dagligen. Förutom det dagliga samarbetet har de även gemensam planering en timme per 

vecka.  

 

I och med att vi har samma arbetsrum och vi ses flera gånger varje dag, vi är ibland på språng, men vi tar 

oss alltid tid att ställa frågor att hjälpas åt. Vi pratar mycket helt enkelt. Vi har planering en gång i veckan 

som är schemalagd 1 timme. Det är ju olika vad vi pratar om där så klart, men det kan vara att vi planerar 

eller pratar om sån´t som vi behöver bli bättre på eller vi utvärderar. (B-SLM) 

 

På skola C hade speciallärarna och specialpedagogen tidigare inplanerade träffar en gång per 

vecka, men har nu ändrat det till en gång i månaden istället. C-SLS berättar också att hon ibland 

bokar ett möte med någon av de andra när behov finns. De är alla överens om att det räcker med 

en inplanerad träff i månaden då de träffas spontant så gott som dagligen. 

 

Det är samarbete genom att när man själv blir osäker så kan man höra med de andra. (C-SP) 
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5.2.2 Rum  

När det gäller placering av specialpedagog/speciallärare ser det lite olika ut på de utvalda 

skolorna. På skola A sitter specialpedagogen i ett eget rum, vilket är placerat i närheten av 

personalrummet, medan speciallärarna sitter tillsammans i ett rum i en annan del av byggnaden, 

med närhet till övriga arbetsrum. På skola B sitter både specialpedagog och speciallärare i 

samma rum. Rummet ligger mitt bland elevernas klassrum vilket möjliggör ett tätt samarbete 

med såväl pedagoger som med elever. En av specialpedagogerna (B-SP) berättade att rektorn 

tidigare ville att var och en av spec-personalen skulle sitta tillsammans med det tillhörande 

arbetslaget, vilket gjorde att de satt i olika byggnader och endast träffades spontant i 

personalrummet. För att möjliggöra ett tätt samarbete, dem emellan, blev det därför ändring på 

det till ett gemensamt arbetsrum för speciallärarna och specialpedagogen. Specialpedagogen på 

skola B uttrycker följande kring rum och samarbete: 

 

Det är ju att man sitter, tycker jag, samlade så att man kan samarbeta. Annars vet inte jag hur man 

samarbetar. (B-SP) 

 

Skola C har i kontrast till skola B numera bytt från ett gemensamt arbetsrum till att speciallärarna 

och specialpedagogen sitter var för sig. Anledningen till det är att spec-teamet tyckte att de 

tidigare störde varandra då de arbetade. Specialläraren i matematik (C-SLM) på skola C 

uttrycker det på följande sätt: 

 

Förra året, de andra läsåren, har vi suttit i samma rum och hade ju då naturliga samtal, men samtidigt blev 

det jobbigt också för om någon sitter och pratar och jag håller på med en utredning, det går inte. (C-SLM) 

 

Arbetsrummen för C-SLM, C-SP och C-SLS är nu placerade på rad bredvid varandra i nära 

anslutning till de olika rektorerna. I och med rummens placering menar specialläraren i 

matematik C-SLM att det möjliggör ett nära samarbete eftersom de sitter så nära varandra. 

 

5.2.3 Ansvarsområde 

Vilka ansvarsområden som speciallärare eller specialpedagoger har kan påverka samarbetet kring 

matematiken. Det råder olika ansvarsuppdelningar på de skolor som ingår i den här studien, 

nämligen en tydlig stadieindelning (skola C) där var och en står för de  
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specialpedagogiska insatserna oberoende av kompetens, eller en mer övergripande syn där var 

och en bidrar med stöttning utifrån sin kompetens (skola A och B). Specialpedagogen (C-SP) på 

skola C säger följande: 

 

På vår skola har vi en spec på varje stadie.... Vi gör samma saker mot vårt respektive stadie. (C-SP)  

 

Rektor B-R säger följande kring ansvarsuppdelning: 

 

Sedan har vi tre i specialteamet... Det är väldigt flytande. Ibland är de två inne i åk 6 om det behövs. Det 

gör också att man kan bolla med dom i klassrummet. (B-R) 

 

Speciallärare och specialpedagoger kan även dela upp ansvarsområden mellan varandra, t.ex. 

vem som handleder. Specialläraren i matematik på skola C (C-SLM) uttrycker följande: 

 

Generellt, tillbaka i tiden, så har jag ju förstått att det skulle vara så att specialpedagogen skulle vara på 

någon slags högre häst och vara mer handledande. De har ju läst lite mer handledning, men jag anser, och 

tittar man på examensförordningen så är det TVÅ MENINGAR som skiljer utbildningarna åt. (C-SLM) 

 

5.2.4 Behov av bollplank 

Speciallärare och specialpedagoger kan ha varandra som bollplank kring specialpedagogiska 

frågor, t.ex. en elev som befinner sig i matematiska svårigheter. Något som samtliga 

speciallärare och specialpedagoger på alla de tre skolorna uttrycker, är att en orsak till samarbete 

är att de har varandra som bollplank kring olika ärenden och att de utbyter såväl perspektiv som 

erfarenheter. På skola A beskriver speciallärarna att det gemensamma arbetsrummet är en given 

arena för diskussion. Speciallärarna menar att de, gentemot specialpedagogen som sitter ensam, 

har en fördel av att snabbt kunna bolla frågor kring elever, anpassningar och kartläggningar så 

fort tillfälle ges. Detta styrks av specialpedagogen som säger att det är lite ensamt ibland 

eftersom det finns ett behov av att ibland snabbt kunna bolla frågor med någon annan. I likhet 

med speciallärarna på skola A sitter, som tidigare nämnts, hela spec-teamet på skola B i samma 

rum vilket gör att de kan diskutera med varandra dagligen. B-SLSO/SV framhåller också att alla 

i spec-teamet sitter med i var sitt arbetslag som representant för specialpedagogiken, och blir då 

ett bollplank för lärarna. Frågor som väcks på arbetslagsmöten kan specialläraren sedan ta med 

till sina spec-kollegor för att bolla ytterligare. B-SLM visar på ytterligare en form av bollning 

mellan olika professioner, nämligen EHT. För att stötta elever som inte mår bra eller inte når 
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önskvärda resultat beskriver specialläraren att de olika professionerna bollar med varandra 

utifrån sina olika kompetenser om hur de skall gå vidare med eleven. 

 

Det är ett bollande hela tiden, vad kan vi göra och vad kan vi tillsammans bidra med i detta. Jag tycker att 

det är ganska flexibelt. (B-SLM) 

 

Till skillnad mot skola A och B sitter spec-teamet på skola C i egna rum. Rektor menar dock att 

samarbetet inom spec-teamet är intensivt. De stöttar varandra i arbetet med elever och 

utredningar och bollar mycket med varandra säger hon. Spec-teamet själva håller med om att de 

är varandras bollplank, men eftersom de inte längre sitter tillsammans så blir det inga spontana 

möten. De har istället en inplanerad träff i månaden. C-SLS säger att de träffas ganska ofta i 

början av höstterminen för överlämning och diskussion kring elever med åtgärdsprogram, 

diagnoser o.s.v.  

 

5.2.5 Delegering 

När speciallärarna och specialpedagogerna samarbetar sker, på alla tre skolor, delegering av 

arbetsuppgifter mellan professionerna kring elever som är i matematiska svårigheter. 

Specialläraren som har den matematiska kompetensen kan få matematiska ärenden av de andra 

speciallärarna eller specialpedagogerna. Följande säger specialläraren (C-SLM) i matematik: 

 

Jag är anställd för matematik från början, men det har ändrats för man måste ha ett stadie och tillhöra någon 

rektor som man jobbar ihop med. Då får man ta sig an det mesta på det stadiet, men alla matematikfrågor, 

både låg, mellan och hög, de hamnar hos mig. (C-SLM) 

 

Den som har matematik som kompetens blir många gånger ensam inom sin kompetens.  

 

Så även om jag har min specialpedagogutbildning i att läsa, skriva, tala så blir det ändå att jag hamnar i 

matten eftersom min speciallärarkollega inte har den inriktningen. (B-SLM) 

 

I relationen mellan speciallärarna och specialpedagogerna finns en matematisk beröringsskräck 

där de som inte har matematik som kompetens inte vill röra i ämnet. Ett tydligt exempel var C-

SLS som inte ville svara på frågor kring matematik för de matematiska frågorna på skolan hade 

C-SLM hand om. På skola A finns ingen uttalad delegering utifrån matematiskkompetens 

eftersom de kan dela upp t.ex. matematiken mellan specialläraren i matematik och 

specialpedagogen som även hon känner sig förankrad i ämnet. Däremot tror specialpedagogen 
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A-SP att det är långt ifrån alla specialpedagoger som känner sig bekväma att arbeta med 

matematik. Däremot anger specialpedagogen på skola A (A-SP) att de ibland, p.g.a. arbetsbörda 

kan delegera uppgifter till någon av de andra.  

 

Har specialläraren i matematik tid då brukar jag ge honom dem för jag har så många andra som jag jobbar 

med. […] Jag delegerar aldrig själv utan det sker i samråd med rektor för jag tycker att uppdraget skall 

komma från henne och inte från mig, även om det oftast är på mitt förslag. (A-SP) 

 

Spec-teamet på skola B har en tydlig ämnesuppdelning utifrån vilka kompetenser de har. Den 

största delen av stödet inom läs- och skrivutveckling ges av specialläraren i svenska, men då 

även specialläraren i matematik har den kompetensen så bidrar även hon med läs- och 

skrivträning. Däremot hamnar alla matematiska frågor på matematik-speciallärarens bord. Även 

då handledning ges av specialpedagogen (B-SP) får specialläraren (B-SLM) gå in och ta de 

frågor som rör matematiken.  

 

Och tittar vi på min roll så blir det ju oftast att ta de eleverna där det är matematiksvårigheter. Så även om jag 

har min speciallärarutbildning i att läsa, skriva, tala så blir det ändå att jag hamnar i matten eftersom min 

speciallärarkollega inte har den inriktningen. (B-SLM) 

 

På den tredje skolan, skola C, berättar både specialpedagogen och specialläraren i svenska att de 

konsulterar specialläraren i matematik vid behov. Specialläraren C-SLM säger själv att det bara 

är hon som har matematikkompetens och därför fungerar som “spindeln i nätet” vid anpassningar 

och stöd i matematik. Hon är också ansvarig för bedömningsstödet i matematik för både låg- och 

mellanstadiet. Gällande högstadiet så har specialläraren i matematik konsultation och 

handledning med de pedagoger som undervisar i ämnet. Detta beror på att specialläraren i 

svenska, som är ansvarig för högstadiet, inte har något alls att göra med matematiken. 

 

De är lite rädda för matten helt enkelt. (C-SLM) 

 

Matte är inte riktigt något som jag har fördjupat mig i. Mer än i grundutbildningen som lärare. Läs och 

skrivinlärning är något som jag har intresserat mig mer för och då har jag läst på den delen själv. Då känner 

jag mig inte så himla hemma i matematik. (C-SP) 

 

5.2.6 Analys 

Specialläraren i matematik på skola C (C-SLM) uttryckte att det endast skiljer två meningar i 

examensordningen mellan speciallärare och specialpedagoger och detta berör den juridiska 
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arenan som utgår ifrån juridiska regler och lagar (Abbott, 1988). En maktkamp mellan 

speciallärare och specialpedagog kan inte motiveras utifrån den juridiska arenan p.g.a. att 

examensordningarna är lika. Därmed gynnas ett bra samarbete mellan de två professionerna. 

Enligt Abbott (1988) pågår en kamp mellan yrkesgrupper och därmed kan en kamp 

uppstå mellan speciallärare och specialpedagoger på en arbetsplats. Detta berör den informella 

arenan (a.a.). Resultatet visar dock att det inte pågår en kamp mellan speciallärarna och 

specialpedagogerna på de tre skolorna. Samtliga speciallärare och specialpedagoger på de tre 

skolorna menar att en av orsakerna till ett bra samarbete är att de har varandra som bollplank och 

därmed hjälps åt med olika arbetsuppgifter och samarbetar kring eleverna som är i svårigheter. 

En annan bidragande orsak till ett bra samarbete menar samtliga speciallärare och 

specialpedagoger beror på delegering, t.ex. att den som har matematisk kompetens får 

matematikärendena. De som inte har matematisk kompetens förlitar sig på den som innehar 

kompetensen i matematik. Delegering bidrar till fördelning av arbetsuppgifter.  

 

5.2.7 Slutsatser kring samarbete 

Samarbetet kring elever i matematiska svårigheter, eller elever i andra svårigheter, begränsas av 

tid och rum. På skolor där professionerna har mer tid kommer det leda till mer samarbete. Vidare 

kommer professionerna att samarbeta mer med varandra om de sitter i samma rum (på bekostnad 

av att eventuellt störa varandra). Samarbetet mellan professionerna styrs även av vilka 

arbetsuppgifter de har. Om en person har ansvar för ett stadie, då kommer personen vara mer 

ensam inom sitt specialområde. Skulle professionerna inte dela upp klasser mellan sig då 

intensifieras samarbetet eftersom de ibland är två speciallärare/specialpedagoger i klassrummet. 

Samarbetet kännetecknas främst av att vara ett diskussionsbollplank där professionerna kan få 

varandras perspektiv och att erfarenheter kan utbytas kring t.ex. elever i matematiska svårigheter. 

Vidare kännetecknas samarbetet av att en delegering äger rum, där den person som har ansvar för 

t.ex. matematiken tilldelas de elever som upplever svårigheter i matematik av någon annan 

speciallärare eller specialpedagog. Den i spec-teamet som har kompetensen i matematik blir 

ensam inom i sin specialprofession och kan inte bolla matematiska frågor med de andra i spec-

teamet (om de inte har matematiska kompetens). 
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5.3 Syn på stödinsatser  

Den tredje forskningsfrågan handlar om syn på stödinsatser. Den insamlade data har delats upp i 

följande teman: stöd i klassrummet, flexibilitet, särskild undervisningsgrupp, samt rutiner kring 

stödinsatser. 

 

5.3.1 Stöd i klassrummet 

I materialet var samtliga specialpedagoger och speciallärare överens om att stödet i matematik 

eller i något annat ämne, till största delen, skall ges i ordinarie undervisning utan att elever 

plockas ut ur klassrummet. Även de båda rektorerna var tydliga med att stödet bör ske i 

klassrummet, vilket visas av följande uttalanden: 

 

Det handlar också om att inte plocka ut elever för mycket från undervisningen. Om man sätter som åtgärd 

att träffa specialpedagog under fyra timmar i veckan, då är det också fyra timmar i veckan som man förlorar 

undervisning. (B-R) 

 

Jag är ganska ovillig att plocka ut elever ur klass. Jag tycker att det…Vi jobbar med inkludering så mycket 

som det går. (C-R) 

 

När jag tänker på undervisningen så tycker jag att specialläraren skall vara i klassrummet så mycket som 

möjligt och stötta eleverna där (A-SLS) 

 

Alltmest handlar det om att undervisa elever och här försöker vi ju i mångt och mycket att delta i den 

ordinarie undervisningen. […] vi vill följa den undervisning som andra elever också gör. Motiveringen till 

det ligger ju i att de missar väldigt mycket av undervisningen annars om vi lyfter ut dem för mycket. (B-

SLSO/SV) 

 

Då försöker man hitta vad de behöver liksom, var är de och vart skall de och så får man ändå jobba så att de 

hänger med någorlunda i den undervisningen, den ordinarie undervisningen. (C-SLM) 

 

5.3.2 Flexibilitet 

Alla tre skolorna arbetar med flexibla gruppkonstellationer på olika sätt. På skola A arbetar de 

med flexibla grupper, vilket innebär att vid de tillfällen då klassen delas upp är det alltid olika 

gruppkonstellationer. Det är inte alltid de som behöver extra hjälp med matematiken som 

behöver gå ifrån, utan ibland är det de som behöver extra utmaningar eller de som behöver ha 

tyst omkring sig. Även lärarna är flexibla, vilket innebär att matematikläraren ibland tar med sig 

en grupp och då är specialläraren kvar i klassrummet. 
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Däremot tycker jag, säkert till skillnad från många andra, att ta med sig en liten grupp elever och gå någon 

annanstans är väldigt hjälpsamt. Alltså, att hjälpa eleven i klassrummet det är det vi säger är så himla bra, 

men ofta försvinner det lite i sorlet liksom att man är två vuxna. (A-SP) 

 

Vidare säger pedagogen på skola A (A-PED) följande kring den flexibla gruppen: 

 

Vi har ett ställe dit eleverna kan få gå ibland för att tanka energi och få pusta ut en stund. Där finns alltid 

personal som tar hand om dem. (A-PED) 

 

På skola B säger båda speciallärarna (B-SLM och B-SLSO/SV) att de helst vill ge det 

specialpedagogiska stödet i den ordinarie undervisningen. Samtidigt uppskattar de att de båda 

arbetar mellan 6-8 timmar i veckan med elever i mindre grupp eller en-till-en. 

 
Annars kan det vara så att jag lyfter ut en grupp och så arbetar jag med någonting som jag har förberett. (B-
SLSO/SV) 

 

På skola C försöker specialläraren i matematik (C-SLM) vara mest i klassrummet, men vid 

behov ger C-SLM flexibel hjälp till elever i form av liten grupp under ett lektionspass. C-SLM 

har en-till-en-undervisning tre timmar i veckan. 

 

Ibland tar jag in några i ett grupprum för att de behöver extra stöttning. (C-SLM)  

 

5.3.3 Särskild undervisningsgrupp 

Dock finns det på alla de utvalda skolorna särskilda undervisningsgrupper, som heter olika på 

olika skolor, där ibland vissa elever i NPF-spektrumet går. Det finns några elever som är i 

grupperna hela tiden, några kommer dit då behov finns och några som har en plats där, men 

aldrig är där eftersom det fungerar bra i den ordinarie undervisningen. På skola A kan även de 

med t.ex. matematikångest få komma till gruppen och få “tanka energi” och komma ifrån 

klassrummet. 

 

Det försöker vi avlasta lite genom att stötta upp med den här gruppen. Det kan vara elever som är 

jätteduktiga i skolan, men de behöver ha lite reträttplats där liksom. Oftast går de inte där på heltid utan det 

kan vara bara vissa timmar. Det gäller ju också elever med NPF för det kan ju vara liknande problematik 

just det här att klassrummet kräver väldigt mycket energi. Då kan det vara skönt att vissa lektioner är en 

annan, lugnare miljö. Det kan vara bra att veta att man har den reträttplatsen om det skulle behövas. (A-SP) 
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Sedan är jag också med och jobbar kring vår särskilda undervisningsgrupp. Vilket jag förstår motsäger 

totalt att jag inte tycker att man skall plocka ut elever. Ibland finns det elever som har behov av det. (C-SP) 

 

5.3.4 Rutiner kring stödinsatser i matematik 

Något som framkommit i studien är att arbetsgång och rutiner kring de elever som eventuellt 

skall få stödinsatser i matematik inte skiljer sig nämnvärt mellan skolorna och inte heller 

specifikt mellan ämnena enligt samtliga informanter. När en lärare är orolig för någon elev gör 

läraren, ibland tillsammans med specialläraren, en kartläggning av eleven. Den första åtgärden 

sker sedan i klassrummet, på gruppnivå, då lärmiljön ses över. Vidare görs extra anpassningar 

och eventuella hjälpmedel sätts in utifrån elevens behov. Även speciallärare kan finnas med i 

klassrummet som stöd i undervisningen. Här skiljer det sig sedan lite mellan skolorna. Skola A 

anger att de jobbar så långt det går med extra anpassningar, speciallärare och flexibla grupper. 

Om det inte räcker kontaktar, eleven själv eller dennes föräldrar och ibland läraren, 

specialpedagogen som tar ärendet vidare till EHT. Även skola B går via specialpedagogen, som 

får informationen på handledningstillfället av lärare, medan skola C skriver en EHT-anmälan 

vilken tillsammans med kartläggningen av eleven lämnas vidare till EHT. Oavsett hur ärendet 

hamnat hos EHT så är det i alla fallen där beslut tas om vidare utredning eller ej. På skola A och 

C är arbetsgången likvärdig efter beslut om vidare utredning. Beroende på vad utredningen visat 

skrivs antingen ett åtgärdsprogram där stöd ges utifrån visad problematik eller så skickas remiss 

till logoped eller psykolog. Skola B däremot skriver väldigt få åtgärdsprogram. Däremot, säger 

rektor, beslutas det ibland att någon elev är i behov av extraordinärt stöd, vilket innebär att 

pengar söks från kommunen för att det extraordinära stödet skall kunna genomföras. Dessa stöd 

varar under ett år. För övriga elever som hamnat hos EHT planeras specialpedagogiska insatser 

som eleverna arbetar med under 6 veckor. När perioden är över görs en utvärdering och 

framkommer det då att eleven behöver vidare stöd, får eleven inga stödinsatser under en 6-

veckorsperiod innan nya insatser under ytterligare 6 veckor tar vid.  

 

Vi är väldigt noga med här att vi jobbar i 6-veckorsperioder, för man kan inte jobba i mer än 6 veckor med 

en metod eller ett arbetssätt för att man måste utvärdera det, funkade det här? (B-SP) 

 

5.3.5 Analys 

De olika stödinsatserna på de tre skolorna analyseras utifrån relationellt och kategoriskt 

perspektiv. Enligt Ahlberg (2015) innefattar det relationella perspektivet att undervisningen 

anpassas för eleverna och att eleven befinner sig i klassen. Resultatet visar att det relationella 
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perspektivet är det mest dominerande och det första angreppssättet som samtliga skolor 

använder. Alla informanter förespråkar det relationella perspektivet genom att påpeka att stödet 

skall ges i klassrummet och att inga elever skall förflyttas från klassrummet. Vidare menar 

samtliga informanter att lärmiljön skall ändras.  

I det kategoriska perspektivet ändras inte undervisningen och eleven är inte i klassen 

(Ahlberg, 2015). Resultatet visar att det finns inslag av det kategoriska perspektivet på respektive 

skola, t.ex. att en speciallärare i matematik har enskild undervisning med en elev, men att det är 

andrahandsvalet. Specialpedagogen på skola C (C-SP) förklarar att alla elever inte kan vara i 

klassen, och att de har en särskild undervisningsgrupp. På skola A förklarar specialpedagogen 

(A-SP) att de har en flexibel grupp där de flesta elever inte går på heltid, utan att vissa elever går 

dit delar av skoldagen. 

 

5.3.6 Slutsatser kring syn på stödinsatser 

Trots att de tre skolorna strävar efter att upprätthålla ett relationellt perspektiv på stödinsatser där 

stödet i huvudsak ges i det ordinarie klassrummet, finns det även inslag av det kategoriska 

perspektivet. Det relationella perspektivet synliggörs genom att de matematiska stödinsatserna 

ges i klassrummet bl.a. i form av anpassningar av lärmiljön medan det kategoriska perspektivet 

lyser igenom då eleverna plockas ut ur klassrummet och det matematiska stödet ges i mindre 

grupp. 

 

6. Diskussion 

Nedan kommer resultat och metod att diskuteras i förhållande till studiens syfte, frågeställningar 

och till tidigare forskning. Därefter presenteras specialpedagogiska implikationer. Slutligen 

kommer även förslag till fortsatt forskning att presenteras. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån studiens frågeställningar som handlar om 

arbetsuppgifter, samarbete och syn på stödinsatser.  

 

6.1.1 Arbetsuppgifter 

Resultatet visar att kompetens, och inte formell utbildning, styr arbetsuppgifter gällande 

matematik och andra ämnen. Samtidigt visar resultatet att det pågår en kamp mellan fusion och 

fission gällande vilka arbetsuppgifter som speciallärare och specialpedagoger skall utföra. 
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Troligen driver examensordningen (SFS 1993:100) fissionsprocessen för i examensordningen 

finns skillnader mellan professionerna (dock är skillnaderna små). Behörighetsförordningen (SFS 

2011:326) skulle kunna driva fissionsprocessen, men förordningen verkar inte alltid tillämpas 

och verkar vara okänd på flera skolor. Troligen driver skollagen (SFS 2010:800) 

fusionsprocessen för i skollagen är inte professionerna definierade utan en rektor kan, med 

skollagen i ryggen, slå ihop yrkesgrupperna till spec-team. Många rektorer utannonserar tjänster 

där det står speciallärare/specialpedagog vilket också är ett tecken på fusion av professioner. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall det finnas en person som har kompetens att utföra 

specialpedagogiska insatser. Vem som utför specialpedagogiska uppgifter inom matematik eller 

andra områden är inte reglerat. Vilka arbetsuppgifter som speciallärare eller specialpedagoger 

utför är inte heller reglerade utifrån skollagen. Istället för att säga det långa ordet 

“specialpedagogiska insatser”, eller “person med specialpedagogisk kompetens”, kan rektorn 

säga “spec” om speciallärare och specialpedagoger. Troligen kommer examensordningen vara 

irrelevant för speciallärares och specialpedagogers arbetsuppgifter på skolor där fusion mellan 

professioner råder, tills skollagen eventuellt ändras och yrkeskategorierna preciseras tydligare. 

På skolor där fission av professioner råder kommer arbetsuppgifter skilja mellan speciallärare 

och specialpedagoger. 

Högskoleverket (2012) har föreslagit att slå ihop speciallärarutbildningen och 

specialpedagogutbildningen till en, då de båda utbildningarna är snarlika. Högskoleverkets 

förslag att slå ihop speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen kan vara ytterligare 

ett bidrag till fusionsprocessen. von Ahlefeld Nisser (2014) har undersökt arbetsuppgifter för 

speciallärare och specialpedagoger. Bl.a. visar studien att specialpedagogen skall vara på 

organisationsnivå och att specialläraren skall undervisa elever (a.a.). Resultatet överensstämmer 

med von Ahlefeld Nissers studie (2014) med avseende på fissionsprocessen. Om fusion mellan 

professioner råder harmoniserar dock inte von Ahlefeld Nisser (2014) studie angående 

arbetsuppgifter för speciallärare och specialpedagoger.  

Vårt resultat visar, i likhet med von Ahlefeld Nisser (2014) att speciallärarens förväntade 

arbetsuppgifter framkommer tydligare än specialpedagogens. Denna studie visar att 

informanterna kunde ange tretton olika arbetsuppgifter som en specialpedagog förväntas göra 

medan de endast angav två förväntningar på speciallärarens arbetsuppgifter (se tabell 4). Som 

framgår av tabell 4 var det endast tre som ansåg att specialläraren borde ha en flytande roll och 

göra liknande arbetsuppgifter som specialpedagogen, medan tio av informanterna angav att 

specialläraren skulle arbeta med eleverna. Något som inte framkom på förväntade 

arbetsuppgifter i vår studie, men däremot blev tydligt genom informanternas svar över vilka 
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arbetsuppgifter de hade, var helt i linje med studien gjord av Göransson et al. (2015), nämligen 

att båda professionerna har gemensamma arbetsuppgifter som att t.ex. göra utredningar, skriva 

åtgärdsprogram och att samverka med vårdnadshavare.  

Utifrån arbetsuppgifter har, som tidigare redogjorts för, Möllås et al. (2017) skapat sex 

olika roller baserade på sex specialpedagogers vardagliga arbete. Rollerna benämns skolkurator, 

systematisk detektiv, handledande matematiklärare, tillsynslärare, verkställande speciallärare 

samt skolutvecklare och finns beskrivna under tidigare forskning. Genom att jämföra 

definitionerna för de olika rollerna (Möllås et al., 2017) med våra informanters svar har vi kunnat 

urskilja fem av rollerna tydligt. Den sjätte rollen, skolutvecklare, hade ingen tydlig koppling till 

någon av våra informanter. Vi såg dock att rollen som skolutvecklare, till viss del, stämde in på 

en av specialpedagogerna och då i form av hög status, möten med externa myndigheter samt 

dagliga, spontana möten med personalen. Då det endast var dessa träffpunkter med 

skolutvecklare har vi istället gett specialpedagogen rollen som skolkurator, med vilken det finns 

fler träffpunkter. Rollen som den systematiska detektiven passar tre av våra informanter. I vår 

studie har vi även en handledande matematiklärare, och en tillsynslärare. När det kommer till 

verkställande speciallärare har vi tre stycken som passar. Troligen är fusionen mellan 

professioner orsaken till att specialpedagoger kan få olika roller på olika skolor. I resultatet finns 

en handledande matematiklärare som är specialpedagog, men ibland jobbar med matematik. 

Flexibilitetskravet och fusion mellan professioner kan under perioder skapa verkställande 

speciallärare där mer fokus läggs på undervisning, eller att specialpedagogen blir tillsynslärare 

om det är stökigt på skolan. 

 

6.1.2 Samarbete 

Da Fonte och Barton-Arwood (2017) poängterar att ett hinder för samarbete är tidsbrist. 

Resultatet visar att informanternas samarbete kring matematik eller andra ämnen påverkas av den 

tid som finns. Garderen et al. (2009) har studerat metastudier och kommit fram till att samarbete 

kan försvåras om parterna har olika teoretiska synsätt. De informanter i denna studie som har 

matematisk kompetens kommer knappast att komma i konflikt med någon annan i avseende på 

teoretiska perspektiv kring matematik. Detta beror på att matematikärenden delegeras till den 

speciallärare som har matematisk kompetens och därefter får matematikspecialisten arbeta på 

egen hand. Om det hade funnits två som hade matematisk kompetens och jobbade med 

matematik, hade konflikter kunnat uppstå p.g.a. olika teoretiska synsätt. Sådana konflikter kan 

finnas i andra relationer som både speciallärare och specialpedagoger har. I resultatet 
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framkommer åsikter om att lärare ibland har förväntningar på att speciallärare och 

specialpedagoger har magiska knep både inom såväl matematik som inom andra ämnen och att 

professionerna skall ta över elever. Speciallärare och specialpedagoger delar inte denna syn. 

Därmed kommer båda professionerna att få potentiella samarbetsproblem med lärare och detta 

bidrar till att båda professionerna får en arbetsuppgift som innebär att jobba med lärarnas 

förväntningar och synsätt. 

Elever med matematiska svårigheter kan kategoriseras på olika sätt. Ett sätt att skilja två 

grupper åt är att använda begreppen generella eller specifika matematiksvårigheter (Lunde, 

2011). Matematiska svårigheter kan även vara kopplat till språk (Dowker, 2012) och 

koncentration (Zentall, 2007). Resultatet visar att den person som har kompetens inom 

matematik är relativt ensam kring matematiken och får själv ansvara för ämnet. Alla 

speciallärare och specialpedagoger i studien hävdar att samarbetet de har med varandra innebär 

att vara bollplank för varandra. Genom bollplanket skulle specialisten inom matematik kunna ta 

hjälp av de andra kompetenserna, t.ex. språkliga perspektiv kring en elev som har svårigheter i 

matematik. Då är det avgörande att det finns tid för detta samarbete. 

Khairuddin, Dally och Foggett (2016) har genomfört en studie kring samarbete och de 

kom fram till att samarbete kring elever ibland kan vara ytligt. Vilket innebär att umgänge är i 

fokus, snarare än elever. De professionella skyddar också sina professioner genom gränser 

mellan sina ansvarsområden och på så sätt håller de borta andra medarbetare (a.a.). Resultatet i 

denna studie visar att professionerna bollar mycket med varandra kring elever, t.ex. elever i 

matematiska svårigheter, så det är inte ett totalt ytligt samarbete. Men sedan sker delegeringar 

utifrån kompetens, vilket kan leda till att den ansvarige blir ensam med sina arbetsuppgifter. Om 

delegeringen skapar ensamhet och gränsdragning, kommer professionerna inte kunna bolla allt 

med varandra. En som har ansvar för matematiken kan kanske inte bolla med de andra 

speciallärarna eller specialpedagogerna angående ämnesdidaktiska frågor som t.ex. 

gränsdragningar för godkänt i matematik eller undantagsbestämmelsen inom matematik. Den 

ansvariga i matematik skulle kunna bolla med de andra i spec-teamet kring mer allmänna frågor, 

t.ex. hur en elev beter sig i klassrummet. 

 

6.1.3 Syn på stödinsatser 

Enligt Lgr 11 skall skolan utgå ifrån varje individ och anpassa undervisningen för varje individ 

(Skolverket, 2011). Resultatet visar att det många gånger förväntas att speciallärare och 

specialpedagoger skall vara flexibla och jobba med olika arbetsuppgifter beroende på de behov 
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som finns. Stödinsatser i matematik kan prioriteras ner för att t.ex. läsningen för stunden kan 

vara viktigare för eleverna. Därmed harmoniserar resultatet i avseende på behov och flexibilitet 

med Möllås et al. (2017) där tillsynsläraren säger följande: “Elevens önskemål och behov ska 

styra vad som görs” (Möllås et al., 2017, s. 43). Flexibiliteten som krävs av speciallärarna och 

specialpedagogerna kan motiveras utifrån Lgr 11 och att skolan skall utgå ifrån varje individ, 

vilket medför att båda professionerna måste vara flexibla för att möta de enskilda eleverna 

utifrån deras behov. 

Enligt examensordningen (SFS 1993:100) skall speciallärare och specialpedagoger vara 

delaktiga i utredningar och särskilt stöd. Resultatet visar att de två professionerna utför dessa 

arbetsuppgifter, sedan finns det nyanser och variationer på hur det utförs. Matematik hanteras 

som vilket ämne som helst i avseende på stödinsatser. Alla skolor följer också Skolverkets 

allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Sedan 

finns det skillnader kring hur arbetsgången ser ut. På en del skolor skall läraren anmäla till EHT 

och på andra skolor tar specialläraren eller specialpedagogen med sig ärendet. Resultatet visar att 

skolorna i studien främst sätter in insatser i klassrummet och i ordinarie undervisning i 

matematik och även andra ämnen. Alla skolor harmoniserar därmed med skollagen (SFS 

2010:800) som föreskriver att stödet skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Därmed 

uppfyller även alla skolor i studien Salamancadeklarationen som förespråkar att stöd skall ges i 

det allmänna utbildningssystemet (UNICEF Sverige, 2009). Ekstam et al. (2015) menar att det 

bästa för elever i matematik är att speciallärare i matematik och lärare samtidigt är i 

klassrummet. Genom att skolornas stöd primärt är att stötta ordinarie verksamhet kommer stödet 

enligt Ekstam et al. (2015) att bli effektivt. Även Scherer et al. (2016) betonar vikten av att 

eleverna bör undervisas i den ordinarie verksamheten då de framhåller att matematik är en social 

aktivitet. I klassrummet möter eleverna fler utmaningar vilket leder till ett utvecklat matematiskt 

språk samt en effektivare inlärning (a.a.). 

Som det tidigare har nämnts kan elever som upplever svårigheter i matematik 

kategoriseras på olika sätt. Holgersson och Wästerlid (2018) delar in elever i de som har 

matematiksvårigheter och de som har matematiska inlärningssvårigheter. Lundberg och Sterner 

(2009) diskuterar elever som hade både språkliga och matematiska svårigheter medan Zentall 

(2007) analyserar sambandet mellan matematik och ADHD. Resultatet i denna studie ger inga 

belägg för att stödinsatser i matematik skulle vara kopplat till kategorisering av matematiska 

problem, t.ex. att en elev som har matematiska inlärningssvårigheter får en typ av insats och en 

annan elev som har ADHD och matematiska svårigheter får en annan typ av insats. Denna 

studies intervjufrågor har inte varit optimerade för att upptäcka ett samband mellan 
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kategorisering och stödinsatser, vilket beror studiens avgränsning av forskningsområde. Dock 

var inga informanter i närheten av att kategorisera matematiska svårigheter eller kopplingar till 

olika typer av insatser. Empirin visar på att stödinsatser ges mer generellt, t.ex. att en 

speciallärare i matematik kan jobba med elever i en liten grupp (oavsett eventuell kategorisering 

av matematiksvårigheter). Kanske arbetar specialläraren i matematik på olika sätt med varje elev 

i den mindre gruppen? Detta framkom inte i empirin för den här studien. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie har vi utgått ifrån semistrukturerade intervjuer. Ett komplement till intervjuerna 

skulle kunna vara observationer för att få en fördjupad bild av hur samarbetet ser ut på fältet. Vi 

skulle i så fall behöva observera i stunder då samarbetet mellan professionerna äger rum och 

enligt vår erfarenhet befinner sig de olika professionerna på olika ställen rent rumsligt under en 

arbetsdag, vilket skulle ha försvårat en sådan observation. Det hade också varit svårt att 

observera alla arbetsuppgifter som speciallärarna och specialpedagogerna har och ett flertal 

observationer hade krävts. Den korta tidsaspekt vi hade till vårt förfogande för att utföra och 

skriva fram detta arbete, gjorde att vi begränsade oss till semistrukturerade intervjuer. Det var 

gynnsamt för studien att utföra pilotstudier för att sedan plocka bort frågor och ändra 

frågeställningar. Om pilotstudien inte gjorts hade troligen inte studiens syfte uppnåtts. Trots att 

vi gjorde pilotstudien fanns det frågor som informanterna inte förstod (t.ex. om skolutveckling). 

Den kvalitativa innehållsanalysen fungerade väl. En orsak till att det gick bra var att vi 

lade ner mycket tid på intervjufrågorna och systematiserade frågeställningarna. Vi tänkte på 

bearbetningsarbetet när intervjufrågorna formulerades. Genom att allt transkriberades på dator så 

kunde vi lätt söka i dokument efter ord. Samtidigt skrevs alla transkriberingar ut i pappersform 

och färgmarkeringar för olika kategorier användes. Tillförlitligheten i studien ökade genom att vi 

fick lov att spela in informanterna. Genom att vi kunde lyssna på det inspelade materialet flera 

gånger ökade tillförlitligheten i transkriberingarna av intervjuerna. Om inspelning inte hade 

gjorts, hade risken för felanteckningar ökat då vi kanske missuppfattade informanterna eller för 

att vi fokuserade mer på att ställa rätt följdfrågor. En faktor som talar emot inspelning är att 

informanter kan bli spända när de vet att de blir inspelade och svarar mindre spontant och mer 

informellt. Ett argument för att denna studies resultat är felaktigt, är att hävda att vi som 

intervjuare påverkade svaren, för enligt Kvale (2014) produceras kunskap i relationen mellan 

intervjuare och intervjuperson. Men å andra sidan intervjuade vi flera personer på flera skolor 

och många röster är samstämmiga, vilket talar emot att vi skulle kunnat påverka alla informanter.  
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 Validiteten i studien anser vi blev bra p.g.a. att handledaren övervakade arbetet, samt att 

vi som skrev examensarbetet korrigerade varandra. Vi stoppade varandra när vi började studera 

något som inte var förenligt med studiens syfte eller frågeställningar. Vi har inte upptäckt några 

delar som vi har haft validitetsproblem kring. 

Generellt kan inte resultat från kvalitativa undersökningar generaliseras eftersom de 

intervjuade är inte representativa för en population (Bryman, 2011). Urvalet i denna studie är inte 

slumpmässigt, utan har gjorts utifrån bekvämlighetsurval och dessutom innefattas få informanter. 

Därmed kan inte resultatet generaliseras. 

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

Utifrån denna studies resultat spelar det inte så stor roll vilken inriktning en student väljer - om 

studenterna väljer att läsa till speciallärare inom matematik eller om de läser till specialpedagog. 

En person som läser till speciallärare inom matematik kanske kommer att jobba med 

språkinlärning på en skola. Med denna bakgrund kan det vara bra för nya speciallärare och 

specialpedagoger att explicit uttrycka hur de vill jobba. Vill specialpedagogen handleda? Skall 

specialläraren i matematik vara en mångsysslare eller skall han eller hon fokusera på 

matematiken och låta någon annan göra andra specialpedagogiska arbetsuppgifter? Troligen 

behöver många förhandla med rektor om arbetsuppgifter. Om det i skollagen hade stått något om 

speciallärare eller specialpedagoger, då hade yrkesgrupperna kunnat ta stöd av skollagen. Nu är 

det svårt för nya speciallärare eller specialpedagoger att hävda sig med stöd av skollagen och 

varje anställning kommer vara lokalt förankrad och förhandlad. Många rektorer kommer ändå i 

annonser att söka efter speciallärare/specialpedagog och placera personen i ett “spec”-fack. 

Rektorer bryter härmed mot behörighetsförordningen (SFS 2011:326) avseende på vem som är 

behörig att bedriva undervisning av särskilt stöd. En orsak till att regelverk inte följs kan vara att 

det kanske inte är ekonomiskt realistiskt för alla skolor att ha speciallärare inom varje 

specialisering. Vi anser dock att valet av utbildning bör göras med omsorg då det kan komma att 

påverka kommande anställning. Om t.ex. en specialpedagog får anställning på en fusions-skola 

finns inga skillnader i arbetsuppgifterna, men hamnar specialpedagogen istället på en fissions-

skola där arbetsuppgifterna går isär riskerar specialpedagogen att inte få bedriva undervisning 

avseende särskilt stöd då behörighet saknas.  

En speciallärare i matematik får finna sig i att vara relativt ensam på arbetsplatsen kring 

matematik för elever i svårigheter. Det kan hända att någon annan specialprofession också har 

kompetens i matematik, men materialet visar på att det oftast inte är fallet. Om det finns en 
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specialpedagog eller någon annan speciallärare, då kan dessa personer även ha beröringsskräck 

för matematik. Nya speciallärare eller specialpedagoger bör känna till förväntningarna att de 

skall besitta magiska krafter och de bör jobba med lärarnas förväntningar och ansvar. Denna 

studie har fokus på matematik. Troligen kan studiens resultat appliceras inom andra områden och 

fler specialpedagogiska inriktningar kan ha nytta av studiens resultat. Det kan t.ex. vara relevant 

för en specialpedagog att känna till att delegering kan ske utifrån kompetens och att vid en 

nyanställning bör en diskussion föras kring arbetsuppgifter. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna studie kan inte generaliseras. Det hade varit intressant att upprepa studien för att få belägg 

för att generalisera resultatet. Kanske att delar av resultatet överensstämmer med andra skolor för 

det kan finnas liknande förutsättningar mellan skolor? Skollagen och examensordningen gäller i 

hela Sverige. Troligen finns det liknande ekonomiska förhållanden på fler skolor än de tre som 

denna studie berörde. Därmed existerar troligen fusion och fission av professioner på fler skolor 

än de tre som denna studie har undersökt. Även på andra skolor slås troligen speciallärare och 

specialpedagoger ihop till spec, spec-team eller liknande. På liknande sätt finns det förmodligen 

andra skolor där en speciallärare inom en fördjupning blir generell speciallärare. Vidare borde 

det på skolor finnas fissionskrafter där speciallärare och specialpedagoger försöker särskilja de 

olika professionerna. Ett resultat i studien är att om det finns speciallärare och specialpedagoger 

på en skola, kommer delegering att ske till den som har kompetensen. Troligen äger denna 

delegeringsprocess rum på andra skolor i Sverige.  

Studien visar att den person som har matematisk kompetens kommer att få ärenden som 

handlar om matematik. De andra speciallärarna eller specialpedagogerna kommer troligen inte 

vilja beröra matematiken. De personer som har kompetens inom matematik verkar, utifrån den 

här studiens resultat, vara till övervägande del ensamma angående matematik på de skolor som 

vi har undersökt. Då hade det varit intressant att undersöka vem eller vilka som specialläraren i 

matematik, eller den specialpedagogiska personen som har matematisk kompetens, bollar med. 

Kommer specialläraren i matematik att bolla med matematiklärare eller bara med sig själv? 

Gamla studiekamrater från speciallärarutbildningen? 

Något annat som hade varit intressant att undersöka är om det på en fission-skola (detta 

innebär att det råder fission av professioner på skolan) finns två personer som har kompetens 

inom matematik och noggrant undersöka samarbetet. Mellan två som har samma kompetens kan 

konflikter uppstå, t.ex. syn på gränsen för godkänt. Idag är den i spec-teamet som har matematisk 
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kompetens ensam och då blir det inget samarbete kring matematikdidaktik. Man skulle kunna 

undersöka andra områden än matematik där det finns två som har samma kompetens. Det hade 

också varit intressant att undersöka arbetsuppgifter och samarbete på en fission-skola där det 

finns två specialpedagoger, som båda vill jobba med handledning. Kommer det bli en uppdelning 

av klasser eller kommer de ha gemensamt ansvar för alla klasser? 

Speciallärare inom matematik har matematik som fördjupning. Speciallärare inom språk-, 

skriv- och läsutveckling har språk som fördjupning. Specialpedagoger har handledning som 

fördjupning. Det hade varit intressant att undersöka hur många som främst jobbar med sin 

fördjupning på skolor. Det är konstigt att det idag utbildas yrkesgrupper där fördjupningarna är 

t.ex. matematik eller handledning och sedan trycks specialläraren eller specialpedagogen in i 

spec-facket och blir mångsysslare.  

 

Vi anser att denna studie har uppfyllt sitt syfte, genomförts på ett vetenskapligt sätt, samt bidragit 

med kunskaper om arbetsuppgifter och samarbete. Dock återstår fortfarande kunskapsluckor och 

fler studier behöver göras inom detta fält. 

 

6.5 Slutord  

Utbildningen till speciallärare och specialpedagoger regleras genom examensordningen (SFS 

1993:100) i vilken t.ex. studentens färdigheter och förmågor definieras (a.a.). Vi har erfarenheter 

av att arbetsuppgifter som en speciallärare eller specialpedagog skall arbeta med enligt 

examensordningen inte behöver motsvara de arbetsuppgifter som professionerna utför på olika 

skolor i praktiken. Om det finns fler specialprofessioner på en skola förväntas de samarbeta med 

varandra. Då vi anser att samarbetet mellan speciallärare-speciallärare och speciallärare-

specialpedagog även påverkar arbetsuppgifter, är det relevant att utföra en studie utifrån 

arbetsuppgifter och samarbete. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka 

faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och 

specialpedagog på en skola där båda professionerna är representerade. Ett annat syfte är att 

undersöka hur stödinsatser gällande elever som befinner sig i matematiska svårigheter utformas.  

Då studiens syfte berör samarbete valde vi att utgå ifrån Abbotts teori. Enligt Abbott 

(1988) finns det en konkurrens mellan olika yrkesgrupper och därmed pågår en kamp mellan 

professioner. Abbott (1988) använder sig av begreppen den juridiska arenan, den offentliga 

arenan, samt den informella arenan och menar att professioner försöker att få makt på alla de tre 

arenorna. Vår avsikt var också att titta på hur det specialpedagogiska stödet utformas för elever i 
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matematiksvårigheter. Därför har vi även, utifrån informanternas svar, tittat på om stödinsatserna 

utgår från det relationella eller det kategoriska perspektivet. 

Vi valde att göra en kvalitativ studie. För att få svar på våra frågeställningar, Vilka 

faktorer styr arbetsuppgifterna för respektive profession?, Hur kan samarbetet mellan 

speciallärare och specialpedagoger vara utformat gällande elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter? och Vilka stödinsatser gällande elever i matematiksvårigheter 

förespråkas vid skolorna i studien?, utförde vi semistrukturerade intervjuer. Då vi ville 

undersöka om arbetsuppgifter såväl som samarbete skiljer sig åt beroende på vilket stadie 

specialläraren eller specialpedagogen är ansvarig för, valde vi att utföra intervjuer på tre olika 

skolor, en med fokus på årskurs 1-3, en med fokus på årskurs 4-6 och en med fokus på årskurs 7-

9. Totalt genomfördes 14 stycken intervjuer. Insamlad data har sedan bearbetats utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys i fyra steg. Steg 1 innebär att intervjuerna transkriberats, steg 2 att 

utifrån funna mönster koda och kategorisera materialet, steg 3 hitta citat vilka utmärker 

kategorierna och i steg 4 tematisera materialet utifrån studiens syfte. 

Resultatet visar att arbetsuppgifterna för en speciallärare i matematik eller en 

specialpedagog inte styrs av examensordningen. Istället har följande faktorer identifierats som 

styr arbetsuppgifter: kompetens, varierande behov som kräver flexibilitet, lärarnas förväntningar, 

syn på stödinsatser, fusion av professioner och fission av professioner av professioner. Med 

fusion menas att de båda professionerna utför samma arbetsuppgifter, t.ex. att både speciallärare 

och specialpedagoger handleder lärare och undervisar elever. Fission innebär, tvärtemot fusion, 

att det finns en uppdelning mellan de båda yrkesgrupperna vilket visar sig i att de utför olika 

sorters arbetsuppgifter, t.ex. att specialpedagogen handleder lärare och att specialläraren 

undervisar elever. I likhet med arbetsuppgifter finns också flera faktorer som påverkar 

samarbetet mellan den specialpedagogiska personalen, nämligen tid, rum, ansvarsområde, behov 

av bollplank och delegering. Professionerna har varandra som bollplank i såväl diskussioner som 

vid handledning. Det sker en delegering av arbetsuppgifter utifrån vilka kompetenser som finns 

vilket visar sig i att den som har kompetens inom matematik får ta hand om de frågor eller 

uppgifter som handlar om ämnet. Delegeringen innebär också att den som känner sig bekväm 

med matematik är behjälplig med olika arbetsuppgifter medan de som inte anser sig kunna 

matematik gärna avskärmar sig helt från ämnet. Resultat visar också att stödinsatser i de olika 

ämnena främst sker i klassrummet och i ordinarie undervisning, vilket stämmer väl överens med 

både skollagen (SFS 2010:800) och med Salamancadeklarationen (UNICEF Sverige, 2009) där 

det relationella synsättet synliggörs i en skola för alla (Ahlberg, 2015). 
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Slutsatserna av studien är att de arbetsuppgifter som utförs av speciallärare eller 

specialpedagoger beror på personens kompetens och inte den formella utbildningen. Det pågår 

två processer på skolorna, nämligen fusion och fission av professioner. Vi anser att 

examensordningen driver fissionsprocessen då den uttrycker skillnader i professionernas 

utbildningar. Fusionsprocessen drivs däremot av skollagen (SFS 2010:800) då det endast står att 

det skall finnas personal med specialpedagogisk kompetens i elevhälsan. Behoven på skolorna 

påverkar de båda professionernas arbetsuppgifter och därmed förväntas arbetsgrupperna vara 

flexibla. Samarbetet mellan professionerna styrs både av vilka arbetsuppgifter de har, men även 

av tid och rum. Studien visar att på de skolor där personalen sitter i samma arbetsrum sker 

dagligen samarbete. De skolor där ansvaret för olika stadier delats upp på en person sker arbetet 

mer enskilt. Samarbetet kännetecknas också av delegering då den person som har matematisk 

kompetens ansvarar för alla elever som är i behov av särskilt stöd i matematik. Den i spec-teamet 

som har kompetensen i matematik tenderar att bli ensam inom i sin specialprofession och kan 

inte bolla matematiska frågor med de andra i spec-teamet (om de inte har matematisk 

kompetens). 
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Bilaga 1 Intervjuguide för speciallärare/specialpedagog 
Prata först om etiska principer.  

Samtycke 

Information 

Konfidentialitet 

Nyttjande 

Missivbrev 

Underskrift för missivbrev 

 

Kan jag starta inspelningen? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetet i nuvarande yrkesroll? 

Hur länge har du arbetet på denna skola i den nuvarande yrkesroll? 

Vilka stadier jobbar du mot?  

Vad är din titel på skolan? 

 
Frågor kring arbetsuppgifter 

 
1. Vad anser du vara arbetsuppgifter för specialläraren i matematik? 

 
2. Vad anser du vara arbetsuppgifter för specialpedagogen? 

 
3. Vad anser du vara skillnader och likheter mellan speciallärare i matematik och 

specialpedagoger i avseende på arbetsuppgifter? 
 

4. På vilket sätt jobbar du med skolutveckling?  
 

5. Finns det en arbetsbeskrivning för ditt uppdrag på skolan?  
om ja, har du nytta av den? 
om nej, skulle du ha nytt av den? 
 



 

68 

6. Vad tror du att dina kollegor förväntar sig av dig? 
 

7. Vilka arbetsuppgifter har endast du på skolan? 
 

8. Vem eller vilka styr dina arbetsuppgifter? 
 

9. På vilket sätt har du tolkningsföreträde inom ett visst område inom din specialisering? 
 

10. Hur mycket undervisar du i helklass per vecka?  
 

11. Hur mycket undervisar du i liten grupp per vecka?  
 

12. Hur mycket undervisar du en-till-en per vecka?  
 

13. Vilka typ av handledning/professionella samtal utför du?  
 
 

 
Frågor kring samarbete 

 
14. På vilket sätt samarbetar du med specialläraren i matematik/specialpedagogen?  

 
15. Ge exempel på när ditt samarbete med andra speciallärare/specialpedagoger har lett till 

att du har ändrat något i ditt arbetssätt. 
 

16. Ge exempel på när ditt samarbete med andra speciallärare/specialpedagoger har lett till 
att den andre specialläraren/specialpedagogen har ändrat något i sitt arbetssätt. 

 
17. Vad tycker du är ett bra samarbete mellan speciallärare i matematik och specialpedagog? 

 
18. Under en pågående matematiklektion i en klass där både du och matematiklärare är 

involverade. Hur kan samarbetet då se ut? 
 

19. När sker samarbetet, t.ex. spontana korridorsmöten eller inplanerade möten? 
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Stödinsatser i matematik 
 

20. Hur ser skolans förebyggande arbete ut i matematik? 
 

21. På vilket sätt är du involverad i det förebyggande arbetet i matematik? 
 

22. Kan du beskriva skolans arbetsgång och rutiner kring de elever som eventuellt skall få 
olika stödinsatser i matematik? 
 

23. Vad är din roll och arbetsuppgift i utredningen kring elever som eventuellt skall få 
stödinsatser i matematik? 

 
24. Vilka organisatoriska orsaker anser du finns för att elever inte får godkända betyg i 

matematik?  
 

25. Om du fritt fick bestämma - hur hade du då önskat att samarbetet mellan 
specialpedagoger, speciallärare i matematik och matematiklärare hade varit? 
 

26. På vilket sätt organiserar Ni stöd för elever som har neuropsykiatrisk funktionshinder 
t.ex. har ADHD eller Aspergers och problematik i matematik? 
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Bilaga 2 Intervjuguide för rektor 
Prata först om etiska principer.  

Samtycke 

Information 

Konfidentialitet 

Nyttjande 

Missivbrev 

Underskrift för missivbrev 

 

Kan jag starta inspelningen? 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetet i nuvarande yrkesroll? 

Hur länge har du arbetet på denna skola i den nuvarande yrkesroll? 

Vilka stadier är du rektor för? 

 

 

Kontextualisering av skola (till metoddelen) 

 
a. Om du skulle träffa andra rektorer, hur skulle du vilja beskriva skolan? 

 
b. I vilket typ av område skulle du vilja säga att skolan ligger i? 

 
c. Ligger skolan i ett område som består främst av låginkomsttagare,  

medelinkomsttagare, eller höginkomsttagare? 
 

d. De elever som går i skolan, vilken kategori i samhället skulle du vilja säga att de 
tillhör? Snittbefolkningen? 
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e. Är föräldrarna främst låginkomsttagare, medelinkomsttagare, eller 
höginkomsttagare? 
 

f. Bor elever och deras föräldrar i hyreslägenheter, hus? 
 

g. Kunskapsmässigt eller betygsmässigt, hur ligger skolan till? 
 
 

Frågor kring arbetsuppgifter 

 
1. Vad anser du vara arbetsuppgifter för specialläraren i matematik? 

 
2. Vad anser du vara arbetsuppgifter för specialpedagogen? 

 
3. Vad anser du vara skillnader och likheter mellan speciallärare i matematik och 

specialpedagoger i avseende på arbetsuppgifter? 
 

4. På vilket sätt jobbar speciallärarna och specialpedagogerna med skolutveckling?  
 

5. Hur ser arbetsbeskrivning ut för specialpedagogerna och speciallärarna på skolan?  
 

6. Vad tror du att lärarna förväntar sig av specialläraren i… respektive specialpedagogen? 
 

7. Vilka arbetsuppgifter har endast speciallärarna eller specialpedagogerna på skolan? 
 

8. Vem eller vilka styr speciallärarna och specialpedagogernas arbetsuppgifter? 
 

9. På vilket sätt har specialpedagogen eller specialläraren tolkningsföreträde inom ett visst 
område? 
 

10. Hur mycket undervisar speciallärarna eller specialpedagogerna i helklass per vecka?  
 

11. Hur mycket undervisar speciallärarna eller specialpedagogerna i liten grupp per vecka?  
 

12. Hur mycket undervisar speciallärarna eller specialpedagogerna en-till-en per vecka? 
 

Vi förklarar vad vi anser vara handledning resp. professionella samtal. 
 

13. På vilket sätt handleder speciallärare eller specialpedagog lärare?  
 
 

 
Frågor kring samarbete 
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14. På vilket sätt samarbetar specialläraren i matematik med specialpedagogen?  

 
15. Kan du ge exempel på när samarbetet mellan specialläraren i matematik och 

specialpedagoger har lett till att de har ändrat sitt sätt att arbeta? 
 

16. ----- 
 

17. Vad tycker du är ett bra samarbete mellan speciallärare i matematik och specialpedagog? 
 

18. Under en pågående matematiklektion i en klass där både speciallärare i 
matematik/specialpedagog och matematiklärare är involverade. Hur kan samarbetet då se 
ut? 
 

19. När sker samarbetet mellan speciallärare och specialpedagog, t.ex. spontana 
korridorsmöten eller inplanerade möten?  

 
 

Stödinsatser i matematik 
 

20. Hur ser skolans förebyggande arbete ut i matematik? 
 

21. På vilket sätt är speciallärare/specialpedagoger involverad i det förebyggande arbetet i 
matematik? 
 

22. Kan du beskriva skolans arbetsgång och rutiner kring de elever som eventuellt skall få 
olika stödinsatser i matematik? 
 

23. Vad är speciallärarens och specialpedagogens olika roller och arbetsuppgifter i 
utredningen kring elever som eventuellt skall få stödinsatser i matematik? 

 
24. Vilka organisatoriska orsaker anser du finns för att elever inte får godkända betyg i 

matematik?  
 

25. Om du fritt fick bestämma - hur hade du då önskat att samarbetet mellan 
specialpedagoger, speciallärare i matematik och matematiklärare hade varit? 
 

26. På vilket sätt organiserar Ni stöd för elever som har neuropsykiatrisk funktionshinder 
t.ex. har ADHD eller Aspergers och problematik i matematik? 
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Bilaga 3 Intervjuguide för lärare i matematik 

Prata först om etiska principer.  

Samtycke 

Information 

Konfidentialitet 

Nyttjande 

Missivbrev 

Underskrift för missivbrev 

Kan jag starta inspelningen? 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetet i nuvarande yrkesroll? 

Hur länge har du arbetet på denna skola i den nuvarande yrkesroll? 

Hur många elever undervisar du i matematik? 

 

Frågor kring arbetsuppgifter 

 
1. Vad anser du vara arbetsuppgifter för specialläraren i matematik? 

 
2. Vad anser du vara arbetsuppgifter för specialpedagogen? 

 
3. Vad anser du vara skillnader och likheter mellan speciallärare i matematik och 

specialpedagoger i avseende på arbetsuppgifter? 
 

4. På vilket sätt jobbar speciallärarna och specialpedagogerna med skolutveckling?  
 

5. -- 
6. --- 
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7. Vilka arbetsuppgifter har endast speciallärarna eller specialpedagogerna på skolan? 
  

8. Vem eller vilka styr anser du styr speciallärarnas eller specialpedagogernas 
arbetsuppgifter? 
 

9. På vilket sätt har specialpedagogen eller specialläraren tolkningsföreträde inom ett visst 
område? 
 

10. Hur mycket undervisar speciallärarna eller specialpedagogerna i helklass under dina 
mattelektioner?  
 

11. Hur mycket undervisar speciallärarna eller specialpedagogerna i liten grupp med eleverna 
som du undervisar i matematik?  
 

12. Hur mycket undervisar speciallärarna eller specialpedagogerna dina matematik elever en-
till-en?  

 
Vi förklarar vad vi anser vara handledning resp. professionella samtal. 

 
13. Vilka typ av handledning/professionella har du fått av speciallärare eller specialpedagog? 

 
 
Frågor kring samarbete 

 
14. På vilket sätt samarbetar du med matematik-specialläraren och specialpedagogen i ämnet 

matematik? 
 

15. På vilket sätt har du märkt om speciallärarna eller specialpedagogerna har påverkat 
varandras arbetssätt i matematik?  
 

16. ---- 
17. -- 

 
18. Under en pågående matematiklektion i en klass där både speciallärare/specialpedagog 

och matematiklärare är involverade. Hur kan samarbetet då se ut i dina klasser? 
 

19. -- 
 
 

 
Stödinsatser i matematik 

 

20. Hur ser skolans förebyggande arbete ut i matematik? 
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21. På vilket sätt är speciallärare/specialpedagoger involverad i det förebyggande arbetet i 

matematik? 
 

22. Kan du beskriva skolans arbetsgång och rutiner kring de elever som eventuellt skall få 
olika stödinsatser i matematik? 
 

23. Vad är speciallärarens och specialpedagogens olika roller och arbetsuppgifter i 
utredningen kring elever som eventuellt skall få stödinsatser i matematik? 

 

24. Vilka organisatoriska orsaker anser du finns för att elever inte får godkända betyg i 
matematik?  
 

25. Om du fritt fick bestämma - hur hade du då önskat att samarbetet mellan 
specialpedagoger, speciallärare i matematik och matematiklärare hade varit? 
 

26. På vilket sätt organiserar Ni stöd för elever som har neuropsykiatrisk funktionshinder 
t.ex. har ADHD eller Aspergers och problematik i matematik?  
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Bilaga 4 Missivbrev  
 

               

     Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

Missivbrev  

2019-10-11 
 
 
Hej! 
Vi heter Markus Anhage och Susanne Johansson och vi vidareutbildar oss till speciallärare med 
inriktning mot matematik på Högskolan Kristianstad. Under hösten 2019 skall vi skriva vårt 
examensarbete för att sedan avsluta våra studier och ta examen i januari 2020. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter, gällande 
matematik, speciallärare i matematik, speciallärare svenska och specialpedagog har på en skola 
där alla professioner är representerade. Ett annat syfte är att undersöka samarbetet mellan 
speciallärare i matematik, specialpedagoger och speciallärare i svenska, gällande arbetet med 
elever som är i matematiska svårigheter.  
 
För att kunna slutföra vårt arbete kommer vi att genomföra intervjuer och vi hoppas att du har 
möjlighet att ställa upp och svara på våra frågor. Intervjun kommer utföras på din arbetsplats och 
vi beräknar att den tar ca 45-60 minuter. Vi kommer att spela in ljudet vid intervjun för att kunna 
transkribera det som sägs. Det är endast vi själva och vår handledare som kommer att läsa 
transkriptionen och när arbetet är godkänt raderas alla ljudfiler och transkriberingar. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka innebär att dina uppgifter kommer 
behandlas konfidentiellt vilket gör att enskilda deltagare inte kommer kunna identifieras. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. Resultatet kommer 

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-



 

77 

enbart att användas till vårt examensarbete. När arbetet är färdigt kommer allt material att 
raderas. Läs mer om de forskningsetiska principerna: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Med vänlig hälsning 
 
Markus Anhage och Susanne Johansson 
 
 
………………………………………  ………………………………………. 
Markus Anhage     Susanne Johansson 
xxxxxx@xxx.xxx     xxxxxx@xxx.xxx  
Tel. xxxxxx      Tel. xxxxxxx 
 
Ansvarig lärare / handledare: Cecilia Segerby 
Kontaktuppgifter Högskolan Kristianstad: 
www.hkr.se 
Tel. xxx-xx xx xxx 
 
 
 
Vi hoppas att du vill medverka och är tacksamma om du i samband med intervjun ger ditt 
skriftliga samtycke till deltagande. Vid eventuella frågor eller 
funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer  
information 

 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen ovan och jag ger mitt samtycke till att delta. 

 
 

Ort och datum: ………………………………………………………….    
 

Underskrift................................................................................................  
 
 

Namnförtydligande.................................................................................... 


