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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka samarbetes betydelse för lärare med 

specialpedagoger i skolan. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med åtta 

lärares upplevelse och erfarenheter av samarbetet med specialpedagoger. Skolan styrs av lagar och 

förordningar vilka inte klart och tydligt nämner eller beskriver hur lärare och annan personal i skolan 

förväntas samarbeta för att alla elever ska nå målen. Resultatet har tolkats utifrån hermeneutiken som 

metod för att få en förståelse för lärarns upplevelser och erfarenheter kring samarbetet med 

specialpedagoger. 

Studiens resultat redovisas utifrån sju olika teman kopplat till samarbetes betydelse för lärarna i 

skolan. I temat Ansvar för utförandet av arbetsuppgifterna fann vi att ansvaret för utförandet av olika 

arbetsuppgifter ofta leder tillbaka till lärarna även om ansvaret skulle kunna ligga på andra verksamma 

inom skolan.  Temat Det specialpedagogiska stödet visar bland annat att lärare vill ha olika typer av 

stöd. Under temat Specialpedagogen och lärarens olika roller ligger fokus på hur de olika 

yrkesrollerna upplever kollektivet samt individen. Temat Samarbete som kompetensutbyte handlar om 

begreppet samarbete och dess betydelse utifrån lärarna.  Nästa tema, När samarbetet fungerar och inte 

fungerar tar som rubriken nämner vilka faktorer som påverkar samarbetet. Temat Samarbetet för egen 

vinning tar bland annat upp maktförhållanden mellan lärare samt lärarnas subjektiva inställning till 

samarbetet. Det sista temat som namngivits Förståelsen av specialpedagogens roll belyser lärarnas 

syn på specialpedagogens uppdrag. Resultatet har visat en komplex verklighet av samarbete i 

praktiken där många aktörer får betydelse för att samarbete ska fungera. De framgick även att det ofta 

pågår ett visst samarbete som dock inte alltid är uttalat och behöver utvecklas så att alla parter får 

kunskap om och blir medvetna om samarbetes betydelse. Ytterligare fynd är att det finns olika grader 

av samarbete som kräver olika ambitionsnivå och att det krävs en egen vilja för att bedriva och uppnå 

ett lyckat samarbete. 
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Förord  

Om jag vill föra en människa 

mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne 

där hon är 

och börja just där 

den som inte kan det, 

lurar sig själv 

när hon tror, att hon kan hjälpa andra 

 

För att hjälpa någon måste 

jag visserligen förstå mer 

än vad hon gör, 

men först och främst förstå, 

va hon förstår.  

Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mer. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

beror på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

iställer för att hjälpa honom. 

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 

inför den vi vill hjälpa, 

och därför måste jag förstå 

att detta med att hjälpa 

inte är att vilja härska 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa någon.  

 

(Sören Kirkegaard i Handledning och samverkan i pedagogernas värld av Wahlström, O,G. 1996) 

 

 

Ett stort tack till vår handledare Bozena Hautaniemi för att hon delat med sig av sin kunskap och 

expertis inom området samt handlett oss genom hela processen med sin tydlighet och stöttning. Vi vill 

tacka varandra för ett lärorikt och roligt samarbete i både med- och motgångar. Vi vill även tacka våra 

informanter som ställt upp med sina tankar som utgjort underlaget för vår studie. Sist men inte minst 

vill vi tacka våra familjer som har funnits där för oss och möjliggjort att vi kunnat färdigställa denna 

studie.  

 

Stockholm, 2019  
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1. Inledning 

Som blivande specialpedagoger inser vi att arbetsuppdraget att verka för “en skola för alla” är 

komplicerad. Våra egna upplevelser av specialpedagogens roll är diffus i många avseenden då 

uppdraget och rollen inte minst bestäms av den enskilda arbetsgivaren (Göransson m.fl. 2015). 

Intresseväckande är att titeln specialpedagog, specialpedagogens roll samt funktion i skolan inte 

nämns i varken skollagen eller styrdokument utan ordet specialpedagog endast nämns som 

specialpedagogisk kompetens (2010:800, Skolverket, 2017). Däremot kan vi läsa att Skollagen 

(2010:800) föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (kap 1, §9). 

Utifrån högskoleförordningen (SFS, 2010:541) kan vi läsa om färdigheter och förmågor som en 

blivande specialpedagog förväntas besitta. Dessa förmågor visar på att specialpedagogen bör kunna 

samarbeta på både organisatorisk-, grupp - och individnivå. Vi har hittat gemensamma ståndpunkter i 

styrdokumenten och i högskoleförordningen gällande samarbete. Exempelvis måste arbetet ske i ett 

aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det 

omgivande samhället (Skolverket, 2017., SFS 2017:1111). Det krävs också att verksamheten ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas såväl som att nya metoder prövas och utvecklas. Detta visar 

att specialpedagogen bör kunna arbete med människor med olika behov oavsett elev eller lärare. 

Det riktas ett starkt fokus på forskningen om elevernas lärande och behov vilket borde falla sig 

naturligt eftersom de är eleverna vi arbetar för. Som vi nämnt ovan ska ett aktivt samspel ske mellan 

personal, elever och hemmet såväl som samhället.  Vi ställer oss dock frågande till hur samarbete 

mellan personalen ska ske. För precis som Ohlsson (2004) beskriver att samarbete är en ständigt 

pågående social process, där människor samordnar sina handlingar i en strävan efter att klargöra vad 

som ska göras, hur det ska utföras och vilka som ska genomföra dessa flertaliga samarbetsuppgifter. 

Om det finns en gemensam samsyn om hur samarbetet ska ske inom detta område, tror vi att det skulle 

ske ett mer aktivt samarbete än det visar sig i dagens verksamhet ute i skolorna. I Skolverkets 

lägesbedömning (2017) kan vi se att våra funderingar verkar stämma. I denna rapport beskrivs vikten 

av kompetensutveckling. Exemplet nedan beskriver hur kollegialt lärande visat sig vara framgångsrikt. 

  

“Kollegialt lärande, det vill säga kompetensutveckling som innebär att lärare tillsammans och på ett 
strukturerat sätt reflekterar kring sin undervisning, har visat sig vara mer framgångsrikt än individuella 
insatser som bygger på den enskilde lärarens intresse och ansvar” (Skolverket, 2017 s.58). 

  

I vår studie ämnar vi undersöka samarbetet mellan verksamma lärare och specialpedagoger i skolan. 

Vår utgångspunkt ligger på lärarnas erfarenheter och upplevelser. Vi har valt att rikta ljuset mot 

specifikt lärarna för att de förhoppningsvis kan säga oss något om vad vi som blivande 

specialpedagoger kommer att möta på fältet i vår kommande yrkesroll. Därför vill vi belysa samarbetet 

mellan läraren och specialpedagogen då det är en av de viktigaste komponenterna för att få en ökad 

förståelse för detta komplexa arbete. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att förstå hur lärare ser på betydelsen av samarbete och hur samarbetet upplevs 

bedrivas mellan lärare och specialpedagoger i skolan.  

 

Syftet har format dessa frågeställningar: 

1.   Vad anser lärarna att det finns för samarbete med specialpedagogerna? 

2.   När upplever lärarna utifrån sin erfarenhet att samarbete fungerar eller inte? 
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3. Bakgrund 

3.1 Begreppspresentation 

Vi kommer att använda begreppet samarbete genomgående i uppsatsen då vi ämnar undersöka 

samarbetet mellan lärare och specialpedagoger på individ och gruppnivå. Vi har valt att förklara 

begreppet samverkan då det är viktigt att göra skillnad på dessa begrepp.  Vi förklara begreppet 

samverkan som något som sker på politisk- och organisatorisk nivå såväl som interaktionen mellan 

olika institutioner. Begreppet samarbete används när vi beskriver grupp och individnivå. Varför vi 

benämner begreppen samverkan och samarbete olika, är av den anledning att vår upplevelse av 

begreppet samverkan ofta sker och benämns på ett större plan i de artiklar vi tagit del av, medan 

samarbete beskriver ett närmare arbete mellan individer. Vi refererar till Danermark (2000) som menar 

att vi samarbetar under hela vår livstid genom att vi socialiserar med andra som är en naturlig del av 

vår vardag. Samverkan menar han är något annat, samverkar gör olika människor tillsammans, ofta 

med olika utbildningar, styrda av ett annat regelverk och har en annan organisatorisk position men 

arbetar mot ett gemensamt mål (Danermark, 2000). 

  

För att få en fördjupad förståelse för de olika begreppen sökte vi i den svenska akademins ordbok och 

fann att samverkan bland annat definieras enligt detta: sammanslutning av person och grupper (t.ex. 

förening eller politiskparti): (för att uppnå ett gemensamt eftersträvat mål).  

Samarbete definierades enligt följande: arbeta samman olika ämnen eller beståndsdelar till en enhet; 

hop-arbeta; jämföra samman-arbeta. Eller att samarbeta tillsammans med någon eller några i eller för 

något; samarbeta, att göra något, arbeta tillsammans eller anstränga sig gemensamt för att göra något. 

 När vi sökt information om begreppen via nätet tolkar vi definitionen av samverkan mer som en 

gemensam plan för hur man ska uppnå ett mål tillsammans, medan samarbete är något som ska utföras 

gemensamt när det gäller begränsade arbetsuppgifter. I socialstyrelsens termbank definieras begreppet 

samverkan och samarbete enligt följande: samverkan; övergripande gemensamt handlande på 

organisatoriskt plan för ett visst syfte och samarbete; ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en 

avgränsad uppgift. 

  

Vi använder författarnas engelska begrepp “special education teacher” när vi nämner yrkesrollen i 

forskningen. I svensk kontext kan “special education teacher” motsvara både specialpedagog och 

speciallärare.  Vi förstår utifrån Sundqvist (2014) att olika länder har valt olika modeller vad gäller det 

specialpedagogiska utformandet. Vi har även valt att använda engelska begreppet “co-teaching” 

utifrån den utländska forskningen vi tagit del av. Anledningen är för att forskningen ska bli så rättvis 

som möjligt i sin kontext då det motsvarande svenska ordet “kollegialt - lärande” fortfarande beskrivs 

enligt Skolverket (hämtad 27/11–2018) som vaga och varierar i tolkningen av begreppet. 

3.2 Historik 

Historiskt har specialpedagogiska- och speciallärarutbildningen alltid styrts politiskt, 

specialundervisningen har bedrivits i olika former och med olika benämningar i Sverige (Hejzlar & 

Palestro, 2012). Genom att introducera nya yrkesexamina som bestäms genom centrala 

utbildningsplaner och examensordningar (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 

2015). Den första ettåriga påbyggnadsutbildningen som ledde fram till en speciallärarexamen startades 

1962, den hade tre inriktningar med undervisning för elever med funktionsnedsättningar. 

Specialläraren i denna särskola förberedde verksamheten i specialundervisning (Göransson et al,2015). 

Speciallärarutbildningen upphörde 1990 och ersattes av specialpedagogexamen med fyra inriktningar, 

då man år 1986 tillsatte en utredning för att granska speciallärarutbildningen. Resultatet blev 



 

4 

 

proposition 1988/1989:4. Specialpedagogstudenterna skulle nu även få kompetens i undervisande, 

handledning och pedagogiskt rådgivande uppgifter. Det infördes även en uppsats motsvarande 15hp 

(Hejzlar & Palestro, 2012). Utbildningen skulle förbereda specialpedagogen för ett bredare 

arbetsområde (Göransson et al, 2015). År 2001 revideras specialpedagogprogrammet med ny 

examensordning och utbildningsprogrammets ambitionsnivå höjdes. Utbildningen som tidigare var två 

terminers heltidsstudier förlängdes till tre terminer heltidsstudier (Hejzlar & Palestro,2012). 

I och med en ny examensordning 2007 då svenska utbildningssystemet anpassas till europeiska 

Bolognaprocessen så läggs nu specialpedagogutbildningen på avancerad nivå och regeringen beslutar 

att ett nytt speciallärarprogram återinförs. I examensordningarnas målformuleringar finns mer likheter 

än skillnader mellan specialpedagog- och speciallärarexamen. (Göransson et al, 2015). För att skilja på 

dessa två yrkesroller beskrivs specialpedagogens arbete som ett arbete för barn och elever, medan 

specialläraren arbetar med barn och elever (Hejzlar & Palestro,2012). Göransson et al. (2015) menar 

även att Skollagen (SFS, 2010:800) indirekt har en betydande roll i hur yrkesrollerna utformas för 

specialpedagoger och speciallärare. De menar att det inte fastställs någonstans att det behövs en 

särskild utbildning för ansvaret eller genomförandet av det särskilda stödet i skolan, inte heller 

formuleras vilken funktion specialpedagoger eller speciallärare ska ha motsvarande yrkesrollernas 

examensförordning. 

3.3 “En skola för alla” 

De råder en stor debatt i samhället i dag när det gäller begreppet “En skola för alla”. Gerrbo (2012) 

påstår att det inte går att tala om “en skola för alla” då alla inte går i ordinarie grundskolor eller deltar i 

den ordinarie undervisningen. Medan Assarson (2009) menar att begreppet “en skola för alla” är 

nödvändigt för att skapa en gemensam strävan för alla elevers delaktighet, lärande samt gemenskap. 

Widerberg (2002) talar om att det är svårare att förutspå samhällsutvecklingen medan behoven av 

samordning, planering och styrning ökar till följd av den “fria” kapitalistiska utvecklingen, samtidigt 

som lärarens uppdrag omstruktureras hela tiden i syfte att styras mot den “goda samhällsmedborgaren” 

(Ahlberg, 2009). Politiska svängningar påverkar skolans inriktning och därmed förändras även skolans 

synsätt om utbildning (Jakobsson & Nilsson, 2011). Även ekonomiska förutsättningar gör att kraven 

ställs på lärarna från många skilda håll (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

  

European Agency for Development in Special Needs Education (2010) poängterar att samarbete och 

samordning mellan de olika makthavarna på nationell-, regional- och lokal nivå är mycket viktig för 

lyckade och effektiva insatser i skolan. Även skolans historia, struktur och ansvarsfördelning påverkar 

individerna och gruppen som i sin tur påverkar skolan menar Granström (2000). För att alla elever ska 

vara delaktiga och inkluderade under sin skoltid menar Florian (2014) att nya arbetsformer som 

inkluderar alla bör integreras.  

Läser man under rubriken riktlinjer i styrdokumenten beskrivs hur alla som arbetar med barnen i 

skolan ska uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2017). Det står inte hur skolan 

ska arbeta eller fördela arbetet. Rektorn är dock ytterst ansvarig och kan bestämma hur resurser ska 

förfogas över. Det står också att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för 

elever, som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2017). 

3.4 Specialpedagogens roll 

Det framgår i specialpedagogens högskoleförordning (SFS, 2017:1111) under rubriken färdighet och 

förmågor att specialpedagogen ska; 
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•  visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete 

och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

• visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

• visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever samt utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

• visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

• visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

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

  

Vi har valt att ta del av ovanstående stycke där specialpedagogens färdigheter och förmågor belyses 

för att visa samarbetets viktiga betydelse i yrkesrollen. Danermark (2000) menar att vi intar olika 

teoretiska referensramar, dvs hur vi ramar in ett problem och tittar på faktorer som har betydelse för 

hur man hitta “lösningen” på problemet. Han menar att diskussionen om sina olika teoretiska ramar 

kan öka förståelse och respekten för varandras olika kunskaper och ståndpunkter. Men det kan också 

enligt Danermark (2000) leda till en kamp om dominans eller att få gehör för det man själv anser i 

frågan. Han vill därför poängtera att vi bör lyfta våra teoretiska utgångspunkter genom reflektioner då 

vi i vårt dagliga arbete sällan pratar om våra teoretiska utgångspunkter för att förstå varandra bättre. Vi 

behöver kunna förstå varandras ställningstaganden som styr medvetet eller omedvetet vårt agerande i 

förståelsen av problemet. Han menar att olikheter är en tillgång och att vi kan lära av varandra och 

utvecklas (Danermark, 2000). 

3.5 Språkets betydelse 

Kindenberg och Wickman (2018) skriver i Pedagogiska Magasinet om att lärarkåren inte har något 

gemensamt språkbruk som vilar på en gemensam vetenskaplig grund. Detta menar Kindenberg et al. 

(2018) skulle kunna vara en anledning till att man inte skiljer lärares röster från de som tycks veta bäst 

om skolans undervisning. Danermark (2000) understryker att det är naturligt och logiskt att vi talar 

olika “språk” då individer i olika yrkeskategorier är skolade inom olika kunskapstraditioner. Vidare 

menar Danermark (2000) att det är högst väntat att varje yrkesgrupp utvecklar sina egna begrepp och 

skapar en språklig jargong såväl som att man skapar nya begrepp för nya fenomen. Assarson (2009) 

betonar vikten av att skapa en samsyn då språket är skapat i ett sammanhang samtidigt som språket 

medverkar till ett sammanhang. Språket är inte bara ett sätt att kommunicera med andra människor 

menar Dysthe (2003). Det är även en brygga mellan det “yttre” observerbara och det “inre” i vårt 

tänkande. När man tolkar styrdokument finns en stark dominans för det skrivna ordet men Assarson 

(2009) understryker att i förklarande och precisering blir innebörden av begreppen ofta en annan. När 

något upprepas i olika sammanhang och fler gånger formas sanningar och förgivettagande (Assarson, 

2009). Viktigt att komma ihåg är också att innebörden förändras över tid och sammanhang menar 

Ödman (2007). Tolkning och förståelse befinner sig i ständigt samspel, då vi uttrycker våra tolkningar 

genom språket men vår förståelse sker genom våra tankegångar. Språket blir då både tolkning och ett 

sätt att förstå (Ödman, 2007).  

3.6 Kunskap, tid och viljan för samarbete  

Det krävs stark kommunikationsförmåga, förmåga att dela med sig av kunskap och vilja att hitta tiden 

för att stödja lagarbete där alla medlemmar är ansvariga och delaktiga.  I vissa fall kan brist på 

kompetens, kunskap och tydliga definitioner om lika begrepp leda till en alltför stor variation i resultat 

mellan olika regioner i samma land (European Agency for Development in Special Needs Education, 

2010). Kunskap finns som en kollektiv resurs skriver Carlgren (2015). Denna kunskap blir tillgänglig 

genom att vara en del av och delta i interaktioner av olika slag. Även Ohlsson (2001) poängterar hur 



 

6 

 

människor formas i interaktion med omgivningen. Genom reflektion eller handlingar omvandlar 

individen sina erfarenheter vilket ökar medvetenheten om vad som ska utföras, vilket bidrar till ny 

kunskap. Att problematisera den egna kunskapen rymmer en möjlighet att förstå sin egen kompetens 

på ett nytt sätt som skapar nytt värde för individen (Folkesson, 2004).  

Det är dock inte bara att bestämma sig för att “bli demokratiska” och tro att det går av sig självt menar 

Abrahamsen (2003). Han menar att det är lätt att omedvetet ta med sig sina privata normer i 

professionella situationer, vilket kan visa sig genom att människan har olika sätt att föreställa sig 

situationer vilket gör att vi handlar på olika sätt (Abrahamsen, 2003). Vidare talar Abrahamsen (2003) 

om flera principer som möjliggör professionellt samarbete.  Att vara empatisk, visa ömsesidig respekt 

och att ha en balans gällande närhet och avstånd till varandra är några principer Abrahamsen (2003) 

menar är avgörande för att kunna samarbeta.  Vi kan utläsa att dessa principer är egenskaper som utgår 

ifrån individen, där medvetenheten om den andres förståelse och hur vi kan mötas ömsesidigt i ett 

samarbete blir väsentligt. Ovanstående argument om att man gör olika subjektiva tolkningar och 

därmed agerar på olika sätt är en orsak till varför det är viktigt att undersöka samarbete mellan lärare 

och specialpedagoger ute i praktiken.  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Samverkan på flera nivåer 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) forskning visar att det måste finnas en samverkan på både 

politisk och lokal nivå. Skolsystemen bör vara mer rättvisa och på politisk nivå bör det upprättas 

strategier för att hantera större ojämlikheter som tränger sig ner på den lokala nivån (Ainscow, et al. 

2012). En viktig del i skolans reformarbete är att arbeta för långsiktiga och bestående förbättringar 

istället för tillfälliga genom exempelvis fortbildning för lärare och förbättrad arbetsmiljö för lärare och 

elever (Graham & Harwood, 2011). Ainscow et al. (2012) specificerar vikten av samverkan över 

gränserna, dvs att skolan bör samarbete med instanser även utanför skolan, som kan göra 

verksamheten mer samstämmiga genom att samverkan med andra skolor. Graham et al (2011) menar 

att det ofta pågår ett alldeles för smalt arbete i skolorna som fokuserar på resultat och mätbara 

måluppfyllelser. Skolor konkurrerar med varandra och det blir en hets över höga resultat, istället för att 

arbeta för alla barns intressen (Graham et al. 2011).  

Florian (2014) ifrågasätter om specialundervisning i sig är problemet för en likvärdig utbildning för 

alla, eller lösningen. Hon menar att det krävs mer än enbart samverkan på olika nivåer och ett gott 

samarbete bland personal och elever. Hon menar att det också krävs ett “kulturskifte” om hur vi tänker 

kring allas rätt till likvärdig utbildning. Florian (2014) menar att vi behöver sluta fokusera på elevers 

olikheter och istället lägga fokus på att skapa tillfällen som ger möjligheter till långvariga lösningar. 

Att Florians (2014) artikel belyser att det behövs ett “kulturskifte” och att det behövs ett förändrat 

“mindset” redan kring allas rätt till likvärdig kunskap är en skillnad från Ainscow et al (2012) samt 

Graham et al (2011) medan Florian (2014) verkar vilja påvisa att man redan i tankens värld behöver 

göra förändringar för att få till förändringar och uppnå nya mål. Däremot talar alla tre artiklarna för att 

man behöver långsiktiga förändringar. 

4.2 Samarbetets utmaningar 

En undersökning gjort av Da Fonte & Barton-Arwood (2017) från USA, där “special education 

teachers” studenter och lärarstudenter från två olika universitet beskriver hur lärare respektive “special 

education teachers” har olika funderingar inför deras kommande yrkesroller, samt deras syn på hur 

samarbete går i linje med praktiserande lärare. Resultatet faställdes med hjälp av strukturerade 

aktivitetsprotokoll från “National School Reform Faculty” som stöd till att identifiera studenternas 

diskussioner. Resultatet visade tre övergripande teman som brist i tid, kunskap och kommunikation för 

att kunna nå ett gott samarbete. Det visade även att lärarstudenterna var oroliga att t ex inte vara 

utbildad för att undervisa elever med svårigheter. “Special education teachers” upplevde däremot att 

de hade en bredare kompetens att undervisa fler åldersgrupper i behov av stöd men behövde få mer 

ämneskunskap. Därför togs det fram särskilda matriser som skulle verka för att minska den upplevda 

kunskapsluckan. Diskussioner tillämpades även om deras förväntningar och rädslor inför samarbetet 

mellan “special education teachers” och lärare, forskningen är baserad på 26 informanter, varav 6 

lärarstudenter och 20 “special education teachers” studenter.  Undersökningen visade bland annat att 

samarbetsfärdigheter inte kommer naturligt för alla, därför menar Da Fonte et al. (2017) att samarbete 

borde läras ut mellan “special education teacher” och lärare redan under utbildningen.  

Även Robinson & Bulys (2007) undersökning från USA hävdar att det saknas samarbete mellan “the 

special education department” och “the elementary education department” institutionerna på 

universitetet. Denna studie fann att samarbete mellan “special education teacher” och lärare kräver 

stora utmaningar inte minst då det gäller kommunikationen. En grundläggande upptäckt i studien var 

att de två institutionerna saknade ett gemensamt språk. Eller kanske mer exak att de saknade liknande 

definitioner för delade begrepp. Studien ifrågasätter om brist på gemensamhet i definitionerna faktiskt 

kan spela en roll i samarbetet och blir ett hinder på universitet och i förlängningen sedan i skolan. 
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Dessa yrkesgrupper ska verka för ett inkluderande arbetssätt vilket ställer större krav på lärarnas 

förmåga att kunna samarbeta. Därför menar både Da Fonte et al. (2017) och Robinson et al. (2007) att 

det är en essentiell uppgift för universiteten att förmedla kunskap om samarbete till studenterna redan i 

utbildningen. Lindqvist och Nilholm (2014) visar att lärare upplever sig ha bristande kunskap och 

kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.  Vi kan också läsa i Allday, Neilsen-Gatti, 

& Hudson (2013) att det saknas tillräckligt med utbildning för lärare i hur man arbetar inkluderande 

med elever i behov av särskilt stöd. Westling Allodi (2002) förespråkar mer utbildning i 

lärarprogrammet när det gäller klassrumsklimat, grupprocesser och demokratiskt ledarskap. 

4.3 Yrkesrollernas likheter-olikheter 

Utifrån en svensk studie av von Ahlefeld Nisser (2014) påvisas också en lucka i samarbetet då 

specialpedagog- och speciallärarutbildningen kommit att förändras, från en och samma utbildning till 

två separata utbildningar med olika inriktningar. Problemet kvarstår dock i att både specialläraren och 

specialpedagogens roll fortfarande är snarlika med viss skillnad i specifika arbetsuppgifter (von 

Ahlefeld Nisser, 2014). Exempelvis är specialpedagogen kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda medan specialläraren, beroende på vilken 

specialisering som valts, ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör, 

lärande och kunskapsutveckling för barn och elever (SFS, 2017:1111; SFS, 2011:186). Ytterligare är 

att båda ska arbeta för inkludering men på olika sätt beskriver von Ahlefeld Nisser (2014). Både 

rektorer, speciallärare och specialpedagoger tror att de talar om uppdraget utifrån en gemensam 

förståelse men när det kommer till hur uppdragen ska genomföras i praktiken visas olika uppfattningar 

(von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Robinson et al. (2007) menar att lärarrollen och ”special education teachers” rollen har förändrats och 

professionerna går in i varandras fält mer nu än förr. Med hänvisning till Robinsons et al. (2007) 

forskning kan man utläsa ett samband med skolsystemets dramatiska förändring de senaste 10 åren. 

Tidigare arbetade “special education teachers” ofta med att “plocka ut” elever för att få det stöd som 

behövdes (Robinson, et al. 2007). Nya standardiserade bedömningssystem har skapat ett ökat ansvar 

hos både lärare och elever. Även kravet om att alla ska lyckas i skolan oavsett behov, har bidragit till 

ett inkluderande arbetssätt i klassrummen. Detta har skapat utmaningar i samarbetet mellan lärare och 

“special education teachers” menar Robinson, et al. (2007). von Ahlefeld Nisser (2014) vill visa att 

både specialpedagoger och speciallärare förväntas arbeta för exempelvis inkludering samt ska bidra 

med förebyggande arbete och visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner. Båda 

yrkesgrupperna förväntas arbeta med liknande uppgifter men på olika vis (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Om uppdragen förstås på olika sätt av skolans medarbetare kan det få negativa konsekvenser för det 

pedagogiska arbetet i praktiken, då det ofta sker en förvirring hos specialpedagoger och hos 

speciallärare själva eftersom det finns olika föreställningar om vad de ska arbeta med, hur de ska 

genomföra sina uppdrag och varför (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

4.4 Kunskapen om samarbete 

Da Fontes et al. (2017) studie om hur lärarstudenter respektive “special education teacher”studenter 

olika funderingar kring deras kommande yrkesroller visar att samarbete kräver en stor ansträngning 

såväl som aktivt deltagande. Även Bonati (2018) menar att samarbete mellan lärare och “special 

education teacher” som fokuserar på gemensam planering bidrar till positiva resultat i skolan. 

Robinson et al. (2007) instämmer i att det krävs ett stort engagemang men belyser främst att det är 

viktigt att öka förståelse mellan institutionerna på universitetet. De menar att yrkesspråket saknar 

liknande definitioner av delade begrepp, detta bildar ett glapp i samarbetet som i sin tur ger upphov till 

missförstånd (Robinson et al, 2007). 
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Därför menar Da Fonte et al. (2017) och Robinson et. al. (2007) att det krävs stark 

kommunikationsförmåga, att dela med sig av kunskap och viljan om att hitta tiden för att stödja 

lagarbetet där alla medarbetare är ansvariga och delaktig. Bonatis (2018) projekt utgår från två 

Australienska gymnasieklasser. Varav den ena klassen hade elever i behov av särskilt stöd gällande 

sociala färdigheter. Tillsammans med en media-konstklass skapades en fotografisk kokbok. I projektet 

visades det att specifika mål, från planering till utvärdering, som lärare och “special education teacher” 

utformade tillsammans gynnade kunskapsmålen för alla deltagare. Genomgående i studien var 

eleverna ansvarig för hur de skulle uppnå målen och lärarna var handledare som skulle stötta och 

hjälpa eleverna i att hitta olika strategier för att nå målen. Läraren och “special education teacher” 

kunde välja att stötta eleverna i de områden de var tryggast med och bäst kunde hjälpa eleverna, både i 

grupp och individuellt.  Bonati (2018) vill visa att tidigt samarbete med “special education teacher” 

som grundar sig i läroplanens mål gynnar alla elever. I studien framgår att eleverna uppnådde målen 

genom deras arbetssätt då eleverna fick visa sina kunskaper på alternativa sätt som exempelvis 

skriftligt, verbalt eller kreativ form. Morningstar, Shogren, Lee & Born (2015) belyser också hur 

metoder av samarbete mellan lärare och “special education teacher” gällande inkludering i 

klassrumsmiljön kan ge positiva effekter, för både elever med och utan funktionshinder i USA. Den 

positiva effekten är dock beroende av lärarens tillvägagångssätt, förhållningssätt och metoder.  Vi har i 

ovanstående forskning sett att kommunikation, lagarbete och specifika mål är faktorer som gynnar 

samarbetet och därmed elevernas prestationer. 

4.5 Samarbetets svårigheter 

Tzivinikou (2015) gör ett annat ställningstagande. I denna studie hittar vi argument för att samarbete 

mellan lärare kan var problematiskt då de ofta har olika arbetssätt. Enligt Tzivinikou (2015) kan ett 

påtvingat samarbete leda till en maktkamp mellan lärare som missgynnar eleverna. En annan viktig 

faktor som också kan missgynna samarbete är att lärare ofta arbetar ensamma och ser sitt klassrum 

som sitt personliga “revir” vilket inte öppnar nya vägar för samarbete. Studien visar att ett samarbete 

mellan lärare och “special education teacher” kan vara enklare då de har olika arbetsroller. Tzivinikou 

(2015) menar att både lärarnas attityder när det kommer till samarbete är av stor vikt. En viktig poäng 

som denna studie framhåller är att “co-teaching” enligt Tzivinikou (2015) är ett frivilligt arrangemang 

som kräver en rad olika förmågor för att kunna uppnå samarbete. 

  

Tzivinikou (2015) menar även att när vi ska utarbeta “co-teaching” i klassrummen behöver läraren 

vara medvetna om de fem olika “co-teaching” strategierna då det är olika grader av samarbete enligt 

Tzivinikou (2015). Den enklaste graden är one teaching - one support vilket innebär att 

undervisningen bedrivs av två lärare varav den ena blir som en assistent. Station teaching innebär att 

lärarna delar upp instruktions innehållet, planering och utförande. Eleverna får arbeta på olika 

stationer.  Det som kan vara problematiskt med denna metod är ljudnivån i klassrummet, vilket kan 

upplevas hög och att det blir rörigt då eleverna flyttar runt. Parallell teaching innebär att lärarna 

planerar undervisningen tillsammans men delar upp klassen. Här är det viktigt att lärarna samordnar 

insatserna så att alla elever får en likvärdig utbildning. Alternative teaching är en form av samarbete 

där lärarna kan dela upp eleverna i större och mindre grupper så att de elever som behöver kan få mer 

stöd av läraren. Team teaching är en form som innefattar att båda lärarna är ansvariga för hela 

elevgruppen men delar på all planering och undervisning. Denna typ av samarbete kräver att lärarna 

kan anpassa sina lärarstilar till varandra och är enligt Tzivinikou (2015) den mest avancerade men 

mest framgångsrika och givande metod om samarbetet fungerar väl. Vidare beskriver studien att det är 

flera steg att ta innan ett gott samarbete kan uppnås både på organisations-, grupp- och individnivå. 

4.6 Sammanfattning 

Vi kan ovan läsa hur debatten i samhället är en brännande punkt då vi talar om “en likvärdig skola för 

alla”. För att detta ska kunna möjliggöras kan vi ta del av hur samarbete bör ske från en politisk nivå 
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till en lokal nivå samt att det behövs ett förändrat mindset för att det bäst ska gynna de verksamma 

inom skolan. Det finns olika ståndpunkter i hur samarbetet ska genomföras beskrivet från 

styrdokumenten som ger en fri hand att både tolka och verkställa utifrån skolornas eget bevåg. I 

flertalet studier ovan ser vi att det verkar saknas utbildning för hur samarbetet mellan lärare och 

“special education teacher” bör ske. Två studier visar att det skulle vara gynnsamt att få lärdom om 

samarbete redan på lärarutbildningen. 

Orsaker från studierna som tyder på att samarbete ofta förhindras är kommunikationsförmåga, att dela 

med sig av sin kunskap och viljan att hitta tid för samarbete. En annan möjlig orsak till eventuella 

hinder i samarbetet är att specialpedagogrollen och speciallärarrollen har förändrats och det råder en 

otydlighet i yrkesrollernas arbetsbeskrivningar. 
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5. Teorianknytning 

Vi kommer använda oss av det socialkonstruktionistiska och sociokulturella teorier då syfte och 

frågeställning är kopplad till samarbete mellan människor. Att vi valt att använda två olika teorier kan 

förklaras med att samvaro inte kan förklaras genom bara en teori.  Relevant för detta arbete är därför 

att använda dessa teoretiska perspektiv som tar upp hur mänskliga relationer ter sig i olika 

sammanhang och formar samarbetet. 

  

Vi vill med hjälp av dessa teorier uppnå djupare förståelse av vårt material. Samtidigt skapar dessa 

teorier en ontologisk utgångspunkt för våra tolkningar. Vilket innebär att vi undersöker hur samarbetet 

ser ut mellan lärare och specialpedagoger. Detta anger ett perspektiv för förståelse av samarbete. Vi 

har valt att använda oss av några sekundärkällor då vi anser att deras tolkningar är mer lättolkade, 

användbara och passande i vår förståelse av empirin då primärkällans texter är filosofiska och 

svårförståeliga. Nedan följer en presentation av de utvalda teorierna för att ge en klarare bild av 

teoriernas användningsområden och hur vi kan åtskilja dem från varandra. 

5.1 Individens betydelse för samarbete utifrån 

socialkonstruktivismen. 

Vi kommer att utgå från delar av den socialkonstruktionistiska teori då man fokuserar på aktörer i 

relation till andra och betonar kommunikationens roll mellan människor. Enligt detta synsätt är 

kunskap både socialt och kulturellt konstruerat vilket passar väl in i vårt arbete då vi vill se 

samarbetets betydelse mellan läraren och specialpedagogen.  

Jürgen Habermas med flera socialkonstruktivister betonar att maktstrukturer i samhället är en del av 

människans tänkande och därmed styr individens handlande. Det handlar också om normer som blir 

djupt rotade och “sitter i väggarna” som styr människans agerande (Eriksson & Hultman, 2014). 

5.1.1 Kommunikativt handlande 

Den tyska samhällskritiska teoretikern och filosofen Jürgen Habermas föddes i Düsseldorf år 1929. 

Habermas är intresserad av att undersöka generella villkor för människans existens. Han utvecklar en 

normativ teori om hur samhället fungerar och utvecklas och hur ramarna för mänskligt handlande sker 

i sociala sammanhang. Med detta menas att han inte anser att man kan utgå från eller beskriva 

samhället utifrån en objektiv syn av människors handlande. Habermas vill betona det sociala 

förutsättningarna för mänskligt handlande dvs han menar att våra handlingar är beroende av den 

sociala kontexten (Møller Pedersen, 2004). Enligt Møller Pedersen (2004) exemplifierar han detta då 

han menar att yrkesgrupper som pedagoger och lärare har stor relevans för denna teori. Dessa 

yrkesgrupper har kvalificerade handlingar som språk och kommunikation som sina främsta verktyg. 

Den pedagogiska sedvanan består av flera handlingar och kan inte förstås oberoende av den 

institutionella och samhälleliga kontexten.  Att leka med barn hemma eller i förskolan är två olika 

saker och fastställer skillnaden. Den yrkessamma har en utbildning vilket gör att hens förhållningssätt 

och förståelse är annorlunda från en vårdnadshavare som har en närmare relation till barnet. Enligt 

Møller Pedersen (2004) skriver inte Habermas mycket om pedagogiska problemställningar men hans 

teorier kan inspirera pedagoger i riktning mot de frigörande resurser alla människor har användning 

för då man är en del av samhället. 

5.1.2 Samhället är uppdelat i sfärer. 

Utifrån Møller Pedersen (2004) förståelse av Habermas har vi gått från ett traditionellt 

jordbrukssamhälle till ett samhälle bestående av olika delsystem med olika funktioner där alla har sina 
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olika funktioner, kultur, regler och normer. Sjukhusen tar hand om de sjuka medan skolan tar hand om 

utbildning och undervisning etc. I vardagen rör människan sig genom de olika delsystemen som 

påverkar oss och styr oss på olika sätt och Habermas menar att vi till viss del enligt Møller Pedersen 

(2004) kan påverka delsystemen. Habermas menar att påverkan från delsystemen både materialistiskt 

och idealistiskt går i båda riktningarna. Detta tyder på Habermas dialektiska samhällssyn. 

  

Samhället sfärer kan kategoriseras i tre sfärer. Staten, civilsamhället och marknaden. Staten 

kännetecknar enligt denna modell hela den offentliga sektorn. Denna sfär präglas av politisk styrning, 

lagar och regler såväl som av professionella yrkesmannaskap. Styrmediet i staten kallas för makt. Den 

andra sfären kallas för marknaden. Denna innefattas ett ekonomiskt kretslopp och arbetsmarknaden. 

Denna sfär styrs av tillgång och efterfrågan där logiken och styrmediet kallas för pengar. Den sista 

sfären i denna modell kallas för civilsamhället. Här innefattas det sociala livet som inte styrs av regler, 

lagar vinstintressen eller yrkesmannaskap. Det som blir viktigt inom denna sfär är familjen och sociala 

gemenskaper. Här läggs fokus på normer och värderingar (Møller Pedersen, 2004).  

De tre olika sfärerna präglas inte bara av olika logiker utan även av olika dilemman och problem. 

Staten är först och främst till för att verka för allas gemensamma bästa men kan också vara de som 

utövar makt. Här i ligger statens dilemma som präglas av utveckling och ojämlikhet. Konkurrensen 

som råder i ett samhälle kan vara utvecklande men å andra sidan förtryckande. I civilsamhället pågår 

ett dilemma mellan uppfyllelsen av individens enskilda behov kontra samhällets gemensamma behov. 

Historiskt sett har det skett en stor utveckling i alla tre sfärer. Dagens civilsamhälle har tappat 

uppgifter och funktioner till förmån av stat och marknad. Utvecklingen har medfört en starkare 

välfärdssamhällen där sfärerna har gått från att ha varit separerade till mer överlappande där staten 

blandar sig i marknadsmekanismer såsom skatter, utbildnings regler, konkurser och familjelivet etc 

(Møller Pedersen, 2004). 

5.1.3 Mänskligt handlande 

Habermas försöker hitta en teori som kan innehålla två kunskapsintressen vad gäller om samhället ska 

studeras utifrån ett nätverk som styrs av integrerande, kommunicerande och handling eller utifrån 

strukturer eller system som fungerar beroende av individens medvetenhet. Habermas delar in 

handlande i olika typer. Målorienterat handlande och förståelseorienterat handlande.  Det målinriktade 

handlande väljer Habermas att kalla för instrumentellt handlande då man följer tekniska 

handlingsregler. Denna typ kännetecknas av rationella val och styrs av strategiskt målinriktade 

handlingar. Den andra typen av handlade det så kallade kommunikativa handlandet utgår inte från 

resultatstyrning utan av handlingar som utgår från ens förståelse. Habermas menar att språket har 

betydelse för hur vi kommer att handla antingen målorienterat eller förståelseorienterat. Ett exempel 

som Møller Pedersen (2004) tar upp är hur man kan välja att förstå ett problem och agera utifrån en 

persons utsaga; 

“På en institution har en praktikant problem med en grupp barn som fortsätter att slåss med kuddar trots 
att praktikanten upprepade gånger bett dem sluta. En äldre pedagog säger till praktikanten. Du ska höja 
rösten och konsekvent ta kuddarna ifrån barnen (Møller Pedersen, 2004. s. 181).” 

  

Här menar Møller Pedersen (2004) att praktikanten utifrån olika uppfattningar kan välja agera på olika 

sätt antingen kan hen välja att göra som pedagogen säger eller att gå emot och ifrågasätta utifrån sin 

förståelse. Exemplet leder oss vidare till två av Habermas centrala begrepp makt och kommunikation. 

5.1.4 Makt och kommunikation 

Habermas tittar på språkets betydelse för makt och kommunikation, det är det använda språket som är 

centralt inte språk som tecken eller system. Habermas talar om talhandlingar där uttryck kan ha flera 

betydelser som strategiska eller makthandlingar. Å andra sidan menar Habermas att kommunikation 

också kan innebära frigörelse. Habermas talar om den herraväldesfria kommunikationen som strävar 

efter att få en makt- eller tvångsfri kommunikation mellan individer. Han förklarar att det inte finns en 
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absolut form för denna herraväldesfria kommunikationen, men om det finns ett förnuft i världen så 

ligger den i kommunikationen. Vidare ifrågasätter Habermas vart förnuftet skulle ligga. Han 

ifrågasätter både naturvetenskapen och historiska erfarenheter, därför kan kommunikativt handlande 

vara en hjälp att analysera var de frigörande krafterna ligger (Møller Pedersen, 2004). 

5.1.5 System och livsvärld 

Livsvärlden och civilsamhälle är inte samma sak. Livsvärlden befinner sig på en mer abstrakt nivå. 

Livsvärlden kan förstås genom den ram individen handlar. Habermas använder begreppen resurs och 

horisont. Språkliga, kulturella och sociala resurser man använder sig av i sitt handlande såväl som 

språkliga, kulturell och social horisont man rör sig inom. Språket och kommunikationen skapar 

livsvärlden menar Habermas enligt Møller Pedersen (2004) och man kan inte träda ut den, precis som 

vi inte kan frigöra oss språket.  Han förklarar att man lever mitt i den och därför är det svårt att studera 

den utifrån då vi tar saker och ting för givet. Eftersom livsvärlden rör på sig hela tiden och inte är 

statiskt och förändras av varje situation är livsvärlden något man inte reflekterar över och därmed 

omedveten.  Livsvärlden är knuten till det kommunikativa och förståelseorienterad handlandet. Han 

menar dock att inte alla språkliga handlingar ät kommunikativa, utan kan vara strategiska. Den 

kommunikation som avser ett specifikt mål att uppnå förståelse hos mottagaren beskrivs som 

kommunikativa handlingar. Habermas förklaring av livsvärlden är avgörande för samhällssynen då 

han menar att det återskapar viktiga kulturella och symboliska resurser. Kulturell reproduktion skapar 

mening, social integration skapar solidaritet och uppfostran och socialisation skapar identitet enligt 

Habermas.  Det är resurserna som är förutsättningen för livsvärlden och bevarandet av samhället. Han 

menar att det är genom den dagliga kommunikationen som livsvärlden utvecklas och upprätthålls. 

Samhället består inte enbart utav livsvärlden utan styrs även ut av sfärer som sköter samhällets 

materiella reproduktion. Systemets uppgift är att garantera en viss levnadsstandard för invånarna så att 

de överlever genom att producera varor och tjänster. Systemet har också som uppgift att skydda mot 

yttre fiender. Motsvarande till den materiella sidan av tillvaron svarar andra typer av handlingar som 

den instrumentella och strategiska för en annan rationalitet. Systemets mål är inte att skapa ömsesidig 

dialog som bland annat livsvärlden gör utan systemet innefattar politiska (stat) och ekonomiska 

(marknaden) sfären som styrs med hjälp av styrmedier som pengar och makt.  Habermas menar att den 

materiella produktionen kan skötas av systemet men dock inte den symboliska reproduktionen. 

  

Habermas ägnar sig till stor del av att undersöka förhållandet mellan systemet och livsvärlden och han 

intar ett historiskt såväl som kritiskt perspektiv. Han menar att dessa två enheter är beroende av 

varandra då de utvecklas i samspel med varandra. De två världarna underkastas förändringar under 

historiens gång. Han menar att det sker en rationalisering av livsvärlden och en komplexitetsstegring i 

systemet. Med detta menas att livsvärlden utvecklas medan systemet utdifferentieras och dessa system 

blir mer komplexa. Vad som blir problematiskt med detta enligt Habermas är att systemet styrs av 

pengar och makt vilket leder tillbaka till livsvärlden. Detta kallas för kolonisering enligt Habermas. 

Koloniseringen tränger sig in i den kulturella reproduktionen, den sociala interaktionen och 

socialisationen (symboliska reproduktionen). Habermas menar att man ofta löser problem genom 

ekonomiska och administrativa medel även om det många gånger är förståelse för handlingar som 

behövs i situationen. Kolonialisering kan upplevas som att man försöker uppfatta människor och 

mänsklig verksamhet som saker i de kommunikativa processerna i livsvärlden. Systemet kan komma 

med strategiska makthandlingar som döljer sitt egentliga mål som ger intryck av att vara baserade på 

förståelseorienerade handlingar. Detta kallar Habermas för drapering. Møller Pedersen (2004) 

konkretisera drapering med ett exempel om specialpedagogiska projekt som till synes är pedagogiska 

och medmänskliga initiativ men som egentligen har till avsikt att resocialisera “de unga”.   

Habermas teorier om hur samhället fungerar och reproduceras genom människors handlingar i den 

sociala kontexten kopplar vi till förståelsen av vår studies resultat. Vi förstår att Habermas teorier kan 

vara behjälpliga i vårt analysarbete då mycket av det han beskriver om systemet och livsvärden hänger 

ihop med människors förutsättningar att samarbeta. Habermas har fått kritik om att hans teorier är för 

konkretiserande och kritiker menar att man behöver flera teorier för att förstå hur ett samhälle fungerar 

(Møller Pedersen, 2004). 
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5.2 Dramaturgin i det sociala livet. 

Erving Goffman levde mellan 1922 till 1982 och var en professor i antropologi och sociologi i 

Pennsylvania. Hans teorier fokuserar på interaktioner mellan människor i olika situationer (Goffman, 

2000). Goffman såg sitt arbete som en inledande satsning på ett oupptäckt sociologiskt område som 

skulle bidra till ett mer systematiskt och exakta undersökningar av interaktionens betydelse mellan 

individer. Goffman noterade i sina studier att ansikte till ansiktes interaktion betyder mer än bara det 

talade språket. Han menar att det sociala livet kännetecknas av att man är närvarande i interaktionen 

med andra människor redan innan man börjar prata med någon. Goffman förklarar detta genom att 

man förutom språket använder sig av ansiktsuttryck genom gester, kroppsspråk och hållning (Smith, 

2006). 

  

Goffman (2000) studerade bland annat sociala inrättningar genom sitt begrepp intrycksstyrning, inom 

sociala inrättningar menar han att det finns team som samarbetar för att ha gemensam ståndpunkt mot 

sin publik. Goffman talar om begreppet team som innefattar en grupp människor som i olika 

situationer samarbetar med varandra för att främja gemensamma intressen eller att uppnå 

gemensamma mål. Han menar att det uppstår ett ömsesidigt beroende hos teammedlemmar som bland 

annat måste lita på varandras kunskaper och agerande när de ska samarbeta. Vidare menar Goffman  

att det brukar finns sociala och strukturella klyftor inom en inrättning vilket kan leda till ojämlikhet 

om inte har ett sammanhållande team som arbetar mot samma mål. 

  

Goffmans teori om hur dramaturgin spelar in i individers vardagliga liv och blir en avgörande roll i 

mötet med andra människor (Goffman, 2000). I dramaturgin talar han om att man intar olika roller på 

den så kallade “scenen” där individen är antingen på eller av scenen. Goffman (2000) använder sig av 

termer som interaktion där individer har ömsesidiga inflytande på varandras handlingar, begreppet 

framträdande använder sig Goffman av då en viss deltagare i aktivitet med andra tjänar på ett eller 

annat sätt påverka någon av de andra deltagarna. Beroende på vilken situation man befinner sig i 

sänder människan ut olika signaler för att påverka och kontrollera situationer så att man kan nå sina 

egna mål. Han menar att social interaktion skapas genom människors medvetna och omedvetna 

handlingar som yttrar sig genom olika kroppsspråk gester, blickar och verbala yttringar. Han menar att 

om går in på “scenen” med olika status och rang behöver individerna vara väl medvetna om de 

gemensamma målen de vill/ska uppnå annars skapas det obalans och förvirring i teamet. Detta 

definierar Goffman som social roll där aktören har rättigheter och skyldigheter som är knutna till en 

given status. Dessa sociala roller kan visas upp av individen vid olika tillfällen. För att aktiviteten ska 

bli meningsfull för andra måste individen förmedla sin aktivitet så att hen under interaktionen 

uttrycker det hen vill förmedla. Socialisationen menar Goffman handlar inte så mycket om kunskap 

om de specifika detaljerna i en bestämd roll då tiden och energin för att skaffa den inte är tillräckligt. 

Det som krävs är att individen lär sig tillräckligt många uttrycksvarianter för att kunna “hoppa in” för 

att klara de roller individen kommer att ges. De uttryck som Goffman kallar expressiva 

kommunikation kommer vara speciellt “oåtkomligt” för individen själv som publiken känner hen 

överför. Det handlar om individens oförmåga att i förväg formulera de rörelser hens ögon och kropp 

utför inte att individen inte kan uttrycka sig genom att dramatisera och utforma hens handlingar.  

Ovannämnda teorier anser vi kan bli samstämmig med vår undersökning i utforskandet hur samarbetet 

mellan läraren och specialpedagogen ter sig, då vi förstår att rollerna såväl som teamets blir väsentligt 

för oss i vårt undersökande om samarbetet. 

5.3 Sociokulturella utgångspunkter 

Vi kommer också använda den sociokulturella teorin i vår studie. Centralt inom den sociokulturella 

teorin är att allt lärande sker genom kommunikation och social samverkan (Dysthe, 2003). Vi har valt 

att använda oss av Dysthes (2003) tolkningar av Lev Vygotskij samt Säljös (2011) förståelse för 

språkets betydelse. Vi förstår att Vygotskijs teorier fokuserar på barn och bland annat deras 
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kunskapsinhämtning. Vi kommer belysa Vygotskijs teorier främst ur ett synsätt som lyfter språkets 

betydelse utifrån Säljös (2011) tolkningar såväl som hur historien, kulturen och normer präglar hur 

individens medvetande har betydelse för samarbetet utifrån Dysthes (2003) förståelse av Vygotskijs 

teori.  

  

Vygotskij levde mellan 1896–1934 som var en pedagogisk teoretiker och rysk lärare som levde under 

en politisk och kulturell brytningstid då alla tidigare teorier ifrågasattes i Ryssland. Vygotskijs arbete 

utgår främst från att förstå de mänskliga medvetande och hur det utvecklas i den sociala och materiella 

verkligheten. Han menade att den sociala processen är historiskt och kulturellt betingat vilket utgör 

basen så att individen utvecklar sitt medvetande. Vygotskij menar att individen formas genom 

upplevelser, erfarenheter och mänskliga kontakter som sker genom kollektiv kunskap. Kunskaper 

kommer inte av sig självt men man kan inte heller vara passiv i lärsituationer om man ska lär sig 

något. Det aktiva samarbetet är en förutsättning för att utveckling och lärande ska äga rum. Vygotskij 

framhåller att det är viktigt att utvecklingen sker i balans med människor i sin omgivning (Dysthe, 

2003). 

En av Vygotskijs mer kända begrepp är den proximala utvecklingszonen. Utvecklingen sker genom att 

barn lär sig i samspel med andra och i den lärmiljö de befinner sig i. Vygotskij menar att utvecklingen 

sker mellan två zoner. Man kan förklara det som att målet för lärandet ligger på en nivå som är för hög 

för en elev att lära sig på egen hand men som eleven kan klara av om hen får vägledning och stöd för 

att sedan klara av själv. Vygotskij menar även att utvecklingen av sitt eget kunnande kan utvecklas om 

tankarna struktureras och hen får uttrycka sig muntligt eller skriftligt (Dysthe, 2003). 

Säljö (2011) intar ett sociokulturellt perspektiv då han talar om vikten av hur språket används, han 

menar på att kunskap inte enbart finns inom individen utan mellan individer. Säljö (2011) vill bidra 

med att ändra synen på språket som ligger till grund för hur kunskapen blir personliga ägodelar i vårt 

minne som plockas fram vid behov, han menar att vardagsspråket vi använder har en väsentlig roll när 

man talar om undervisning och utbildning. Då Säljö (2011) påtalar att vi inte lever i en objektiv och 

entydig ’verklighet’, utan att vårt sätt att se och uppfatta omvärlden är en produkt av mänsklig 

interaktion och mänsklig verksamhet såväl som att vårt lärande består i att vi tillgodogör, förhålla oss 

till och bearbeta vår omvärld utifrån sociala miljöer menar vi att samarbete kan ses utifrån denna 

aspekt. Säljö (2011) beskriver att människan manipulerar sin verklighet för sina syften genom tankar 

och handlingar som avspeglar sig i vår tidigare generationers insikter och kunskaper. Även språket har 

formats från generation till generation vilket Säljö (2011) menar är en viktig funktion för att passa 

kulturens och traditioners syfte. Ytterligare förklarar Säljö (2011) att de principer som väljs ut och ska 

tillämpas i ett visst sammanhang är starkt beroende av samhällets kontext, värderingar och normer. 

  

Vi vill påstå att samarbete i skolan som är vårt fokusområde är en pågående lärande/kunskapsprocess 

där man aldrig blir fullärd ett livslångt lärande. Om man inte kan ta till sig kunskap om hur man 

samarbetar kommer det antagligen inte att uppstå något verksamt samarbete. Vi får dock inte glömma 

att kunskap blir personlig då individen tar till sig den på olika sätt. Därför kopplar vid detta till 

specialpedagogens roll, som inte kan bäras av en enda person då både kunskapen och lärmiljön är 

komplex. Säljös (2011) tankar om språkets betydelse går hand i hand med hur samarbetet kan förstås i 

vår studie. 
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6. Metod 

6.1 Hermeneutik som metod 

Utifrån vårt tänkta syfte utgår vi ifrån en kvalitativ metod som i förenklad mening betyder hur 

forskaren samlar och analyserar sitt material (Fejes & Thornberg, 2015). Bjørndal (2005) beskriver 

den kvalitativa metoden som fördelaktig om man vill få en djupare förståelse av det man studerar. 

Genom att tillämpa denna metod kan man skapa en “Jag och du relation” som kan bidra till att få en 

mer specifik förklaring varför fenomenet ter sig som det gör. Här nedan kommer vi beskriva vår 

metodansats.  

Ödman (2007) framhåller att oavsett vilken inriktning man väljer inom hermeneutisk tolkning bör man 

vara medveten om att förståelsen är en process som saknar början och slut och kan liknas vid en spiral 

som är oändlig. Vi har utgått från den hermeneutiska cirkeln som förenklat menat är den konstruktion 

som tolkaren av ett fenomen skapar genom att röra sig från helheten till delen och sen tillbaks till 

helheten (Ödman, 2007). Han menar att det handlar om förståelsen mellan det hela ur det enskilda och 

det enskilda ur det hela. Vår intention är att förstå samarbetet mellan lärare och specialpedagoger i 

skolans värld. Därför belyser vi detta område med hjälp av den hermeneutiska cirkeln genom att 

intervjua lärare för att ta del av deras förståelse av samarbete och sedan själva tolka deras utsagor till 

ljuset av en ny förståelse som leder oss till djupare förståelse av samarbete.  

I den existentiellt inriktade hermeneutiken ska empatin och inlevelsen vara ett redskap för forskaren 

för att försöka förstå en annan människa (Westlund, 2015). Upplevelsen som forskaren själv har av det 

som studeras, den så kallade förförståelsen, spelar en stor roll inom denna riktning av hermeneutik. 

Detta kan både vara positivt och negativt i den mening att man som forskare träder in i utforskandet av 

fenomenet med olika förutsättningar vilket i sin tur kan påverka resultatet (Westlund, 2015). Det 

Ödman (2007) och Westlund (2015) skriver om hermeneutik blir viktiga pusselbitar i vår tolkning. 

Dock är det viktigt att belysa att detta är vår subjektiva tolkning av den information som framkommer 

då vi är medvetna om att våra egna erfarenheter av att ha arbetat inom förskolan och skolan ligger till 

grund för våra tolkningar. Vi har därför försökt att distansera vår förförståelse av problemet så långt 

det gått genom hela studiens olika moment. 

Om man vill förstå ett fenomen utifrån den text man studerar (i vårt fall samarbetet mellan lärare och 

specialpedagoger) kan man med fördel ta hjälp av misstankens hermeneutik där förklaringar infogas i 

en tolkningsprocess.  Man kan göra en så kallad strukturanalys vilket innebär att forskaren tittar på en 

texts olika delar, såsom fraser och ord. Forskaren kan använda sig av kvantitativa inslag som att 

exempelvis räkna hur många gånger informanter har gett lika utsagor i texten för att leta efter dolda 

mönster. Ödman (2007) påtalar också att hermeneutik är en komplex process och att man som forskare 

ibland behöver stanna upp och utvärdera sin information som utgår från tolkningar av informanternas 

svar.   

En central tanke hos Gadamer utifrån Ödman, (2007) som vi också tagit i beaktande är att språket ger 

oss människor förutsättningar för att tolka och förstå vår omvärld. Språket ger oss förutsättningar för 

att skapa en gemensam förståelse av ett fenomen. En hermeneutisk tolkningssituation ska bygga på en 

förväntansfull öppenhet enligt Ödman (2007). Vidare menar Ödman (2007) i sin beskrivning att 

tolkningsprocessen ska utgå från att låta en “värld öppna sig”.  Då vi avser att göra intervjuer tänker vi 

att vi kan utgå från detta och låta våra informanter tala till oss genom sina personliga erfarenheter 

utifrån deras egen livsvärld. I hermeneutikens natur ska man inte tvinga sig på individers livsvärld. 

Samma gäller i dialogen med individer. Vårt undersökningsområde passar väl in i den hermeneutiska 

tolkandets funktion då vi vill ge uttryck för hur samarbetet förhåller sig och hur det sker. Enligt 

Ödman (2007) gäller det att få olika förståelsehorisonter att mötas och förenas. Det ska ske på lika 

villkor, där hermeneutikens förståelse fokuserar på informantens värld då det finns flera sätt att förstå 

omvärlden (Ödman, 2007). 
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6.2 Urval 

Vi kommer intervjua åtta lärare som arbetar i årskurs F - 6. Skälet till att vi valt lärare i årskurs F-6 för 

att vår erfarenhet ligger inom dessa årskurser då en av oss har arbetat inom förskolan och en i 

grundskolan. Vi kommer avgränsa oss till att undersöka detta fenomen för lärare i förskoleklass till 

årskurs 6. Fokus ligger på lärarnas upplevelser om samarbetets betydelse och roll i skolan, då lärarna 

jobbar närmast eleverna i dagens skola. Urvalet är inte ett slumpmässigt urval utan baserat på 

noggranna systematiska kriterier utifrån vårt syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har använt oss av 

ett så kallat bekvämlighetsurval. Antalet informanter avgränsas till åtta då detta är en mindre kvalitativ 

studie som avser undersöka informanternas erfarenheter och upplevelser vilket gör att det inte är 

lämpligt att ha ett större urval. Informanterna hittades genom våra egna nätverk, då vi genom vår 

tidigare yrkesroll kommit i kontakt med dem, vilket underlättade för oss då vi inte behövde söka 

informanter på okänt vatten. I vår studie har vi ingen beroendeställning till våra informanter som 

skulle kunna påverka deras svar (Svensson & Starrin, 1996). De åtta lärarna var alla legitimerade 

lärare i en svensk storstad, som varit yrkesverksamma lärare i skolan allt mellan sex månader till 

trettio år. Studiens empiri utgörs av inspelade och transkriberade intervjuer av åtta lärare. 

 

Vi har valt att ge en liten bakgrundsbild till läsarna som förhoppningsvis ger ett stöd i förståelsen av 

hur det ser ut för våra informanter på deras arbetsplatser och därmed för resultatet. Av de åtta 

informanter vi intervjuat visade det sig att sex hade specialpedagoger på sin skola varav en informant 

berättade att de hade en specialpedagog som är anställd som speciallärare. En av de sex informanterna 

som hade specialpedagoger i sin skola tvekande dock lite då hen ansåg att specialpedagogen inte var 

där tillräckligt ofta enligt hens mening. 

6.3 Genomförande 

Vi kommer att utgå från kvalitativa intervjuer som Trost (2010) menar är en användbar metod då vill 

undersöka informanternas erfarenheter och tankar kring samarbetet med specialpedagoger.  

Vi började med att kontakta våra informanter genom både mail och telefon där vi förklarade studien 

syfte, metod och tidsåtgång (Kvale & Brinkman, 2009). Inför varje intervju mailade vi ut ett 

missivbrev där informationen står om vår studie samt vad medverkan innebär (se bilaga 1). Vi har 

utgått från informerat samtycke där vi klargjort för de tilltänkta informanterna om frivilligheten att 

medverka samt rätten att dra sig ur utan vidare förklaring (Kvale & Brinkman, 2009). Vi förklarade 

också att vi förhåller oss till vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2007). 

Bakgrunden av vårt valda problemområde har till stor del styrt formulerandet av intervjuguiden 

(Svensson & Starrin, 1996). Vår avsikt har varit att formulera frågor så att informanten inte blev styrd 

eller påverkad av vår förståelse av fenomenet. Vi har använt oss av halvstrukturerade frågor vilket 

innebär att vi har specificerade frågor som ger möjlighet till följdfrågor (Fejes & Thornberg, 2015). 

Sammanlagt utarbetades ca 6 frågor. Även följdfrågor har fått styras av informanter och där av har 

intervjuguiden av naturliga skäl blivit ett stöd till intervjun mer än något vi följt konsekvent (Trost, 

2010). Vi har även en låg grad av standardisering då vi har tagit hänsyn till våra informanters 

språkbruk såväl som att vi har anpassat frågorna efter den följd som passat in under intervjun. Vi har 

valt intervjuplats efter informanternas önskemål. Några intervjuer gjordes i informanternas hemmiljö 

medan några gjordes på offentliga platser som t.ex café eller bibliotek. 

  

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss och gjorde fyra var. Anledningen till uppdelningen var 

att vi tagit del av information på föreläsningar och i läst litteratur att man kan hamna i en överlägsen 

position jämt informanten vilket kan påverka deras utsagor. Innan vi gick ut och genomförde 

intervjuerna testade vi om intervjuguiden fungerade. Vi gjorde en pilotintervju. En upptäckt vi gjorde 

vara att en fråga gick in i en annan och av detta skäl tog vi bort den (Svensson & Starrin, 1996). Väl på 

plats frågade vi igen om det var okej att spela in intervjun enbart i syfte för att kunna göra våra 
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transkriberingar och underströk att all information om informanten skulle behandlas enligt de etiska 

principerna som presenteras här nedan. Vi avslutade varje intervju med att fråga om det var något 

informanten ville lägga till, i alla intervjuer blev svaret nej. Att vi kunde spela in intervjuerna kom väl 

till pass då det underlättade transkriberingen av intervjuerna. 

6.4 Forskningsetiska aspekter 

Det finns skrivet i högskolelagen att forskaren har en stor frihet i sitt forskningsarbete, när det gäller 

val av forskningsproblem, forskningsmetod och publiceringen av forskningsresultat (Ahlberg, 2009). 

Med denna frihet kommer även etiska överväganden (Gustavsson, 2009). Vi har i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2007) God forskningssed sett till de fyra forskningsprinciperna. Informationskravet; 

vi lämnar ut information till deltagarna om vad deras uppgift i studien är samt att deltagandet är 

frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan utan någon närmare motivering. Samtyckeskravet; 

deltagarna bestämmer själva över sitt deltagande och hur mycket information de vill dela med sig av. 

Konfidentialitetskravet; anonymitet för alla deltagare, där ingen information vi får del av kan spåras 

tillbaka till deltagarna, samt nyttjandekravet; uppgifterna vi samlar in används endast för studiens 

ändamål. 

Vi har ytterligare inför studiens gång försökt att hålla oss så neutrala som möjligt genom att tänka på 

att våra egna erfarenheter och förförståelse inte ska styra. Vi vet dock utifrån litteratur att man aldrig 

kan vara helt objektiv då man alltid utgår omedvetet från sin subjektiva livsvärld (Fejes & Thornberg, 

2015). Vi kommer att använda citat för att stärka vårt resultat. Dock är vi medvetna om att det kan 

vara kränkande för informanterna som Trost (2010) påtalar. Därför har vi frågat våra informanter om 

det är ok att använda deras citat i vårt resultat. Citaten kommer enbart användas för att visa något 

specifikt, därför väljer vi att inte skriva ut utfyllnads uttryck dvs ord som exempelvis ”liksom” eller 

“typ” (Trost, 2010). 

6.5 Databearbetning 

Genomgående i vår databearbetning ställdes vi inför många moment, ställningstaganden och 

tolkningar (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har valt att bearbeta allt material tillsammans då vi vill göra 

så trovärdiga tolkningar av materialet som möjligt. Utifrån vår datainsamling kommer vi att tolka 

svaren vilket leder oss fram till vårt resultat. Vår förhoppning är att vi kommer att kunna förstå den 

sociala verkligheten vi befinner oss i bättre och om möjligt få fram intressant information som kan 

adderas till den forskning som redan finns inom området. På så vis kommer vi ställa vårt funna resultat 

mot våra teoretiska perspektiv för att kunna göra en analys av resultatet (Trost, 2010). 

 

Vi skrev ut intervjuerna i pappersform för att kunna hitta olika kodord med hjälp av att 

färgmarkeringar. Det hjälpte oss att kunna jämföra de olika intervjuerna. Genom att tillämpa 

transkriberingsprocessen enligt Ödmans (2007) metod försökte vi genom öppenhet och deltagande 

hitta nyckeln till kunskapssökande och förståelse, där texten i första hand inte granskas och observeras 

utan vi ska “lyssna oss fram till” vad som sägs i den.  När vi analyserar vår data läser vi igenom det vi 

skrivit ut och funderar över vad som sagts vilket blir tolkningar (Trost, 2010).  

Genom att koncentrera oss på gemensamma förekommande ord kunde vi räkna hur många gånger ex 

“hjälp” eller “tillsammans” användes i utvalda frågor. Vi kunde börja urskilja och se mönster om vad 

informanternas upplevda förståelse kring samarbetet var. I och med detta kunde vi även börja utläsa 

olika teman. Vi ordnade fraser och stycken ur våra intervjuer som enligt vår tolkning och förståelse 

belyste samma saker för att hitta gemensamma teman, därefter tittade vi på positiva och negativa 

utsagor utifrån informanternas berättelser för att hitta vår gemensamma förståelse om informanternas 

syn på exempelvis när samarbete fungerar och inte. Vi försökt vara systematiska i arbetet med 

tolkningarna utifrån svaren. Men eftersom vi inriktar oss på tolkningen av utsagor ur ett hermeneutiskt 
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synsätt tolkade vi delarna i utsagorna tillsammans genom att diskutera vad detta kunde betyda för att 

få en helhet, vilket skapar vår tolkning av ny betydelse (Trost, 2010 & Ödman, 2007). 

6.6 Trovärdighet 

Vi har valt att använda oss av begreppet trovärdighet istället för validitet då det ofta används i 

kvantitativa studier. Begreppet trovärdighet beskrivs i Fejes & Thornberg (2015) som ett begrepp som 

återger hur noggrann forskaren varit genom hela processen, från datainsamling till analysen. Vi har 

genom hela studien försökt att vara så transparenta som möjligt då vi steg för steg förklarat för våra 

läsare hur vi gått tillväga samt diskuterat de avgränsningar och avvägningar vi behövt ta ställning till 

och genomfört. Ytterligare menar Fejes & Thornberg (2015) att en god kvalitet kännetecknas av att 

forskarna fångat ett djup som täcker in detaljer som läsarna inte visste och som personen i fråga kan 

använda sig av i sin egen livsvärld. Fler faktorer som höjer kvaliteten i forskningsprocessen 

kännetecknas bland annat av att man kan visa läsarna både ett systematiskt och noggrant arbete 

samtidigt som man kan komma med innovationer som lyfter mottagarnas förståelse eller ger de nya 

tankar kring ämnet.  

Fejes & Thornberg (2015) framhåller även att det finns olika inriktningar kring generalisering för 

kvalitativa studier. Vi har använt oss av situerad generalisering vilket Fejes & Thornberg (2015) 

förklarar att man inte kan förutse hur tolkningen av resultatet kommer att förstås av mottagarna.  Inom 

denna riktning är det viktigt att vara sensitiv för det specifika som lyfts fram i resultatet och som sedan 

ska ges nytt ljus i relation till nya situationer. Genom att ha följt angivelser och råd utifrån Fejes & 

Thornberg (2015) är vår förhoppning att vi lyckats skapa en röd tråd genom uppsatsen, som gjort att 

läsaren förstått vårt budskap utifrån sin egen livsvärld och förståelse.  
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7. Resultat 

Då vi valt att använda oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden avser vi att hitta mönster i våra 

intervjuer som belyser vårt syfte med stöd i vår bakgrund och tidigare forskning. Vi presenterar 

resultatet utifrån sju olika teman som vi namngett med olika rubriker, som Ansvar för utförandet av 

arbetsuppgifterna, Det specialpedagogiska stödet, Specialpedagogers och lärarens olika roller, 

Samarbete som kompetensutbyte, När samarbete fungerar/ inte fungerar, Samarbete för egen vinning 

samt Förståelsen av specialpedagogens yrkesroll där vi “lyssnat” till våra informanters utsagor och den 

text som framkommit enligt Alvesson & Sköldbergs (2017) råd om hermeneutisk tolkningsmodell. Vi 

har noggrant försökt vrida och vända på resultatet genom att tolka texten och genom att ställa samma 

frågor för att hitta ny förståelse av vårt undersökta fenomen. Nedan följer en redogörelse med 

hänvisningar till lärarnas citat från deras utsagor såväl som kopplingar till relevant litteratur samt 

forskning. 

7.1 Ansvar för utförandet av arbetsuppgifterna 

Exempel där en lärares utsaga om arbetsuppgifter kräver ansträngning; 

“(...) Jag kan be om hjälp om hur jag ska formulera mig, det är ganska långa dokument och man får ju 
tänka sig för hur man uttrycker sig särskilt om man söker pengar för en elev, så där har jag fått hjälp nån 
gång (…)” 

 

I ovanstående informants citat får vi en ökad förståelse för kraven som ställs på lärarna. Utifrån 

Danermarks (2000) argument att vi talar “olika språk” såväl som att olika yrkesgrupper utvecklar sin 

egen jargong, tolkar vi informantens utsaga att hen kan be om hjälp gällande formulering av långa 

dokument, med hjälp av specialpedagogen. Detta tyder på att dessa yrkesgrupper behöver varandras 

kompetenser för formuleringen av viktiga dokument, och i det här fallet dokument som medför 

ansökning av bidrag. I detta fall behöver läraren specialpedagogens hjälp vilket enligt Goffman (2000) 

betyder att medlemmarna i ett team måste lita på varandra då det uppstår ömsesidigt beroende vad 

gäller kunskaper och handlande. Att informanten beskriver att det är långa dokument att fylla i tyder 

enligt oss att det tar lång tid att skriva. Att informanten vidare säger att man måste tänka sig för återger 

enligt vår mening att det är extra svårt att få ekonomiska bidrag som kräver mer engagemang från 

läraren varför hen möjligen känner en press och behöver stöd. Även att det är information som går till 

högre beslutsfattande organisationer kan vara problematiskt för läraren som får ökade krav på sig. 

Detta kan vi koppla till Ainscow et al (2012) och Graham (2011) som menar att det behövs fler 

strategier för att hantera ojämlikheter såväl som att hitta strategier för samverkan mellan 

organisationer. Carlgren (2015) visar att kunskap finns inom kollektivet som blir tillgänglig genom 

interaktion med varandra. Detta kan tyda på att kollegiet behöver få kunskap om varandras kompetens 

så att de lättare kan få hjälp av varandra. Vi kan även förstå utifrån Carlgren (2015) att lärarna behöver 

få tid för att bli medvetna om och kunna ta del av varandras kompetenser.   

 

En annan informant uttrycker sig så här: 

“Vi lärare får göra mycket själva. Vi får skriva kartläggningar pedagogiska planeringar alltså vi får göra 
allt och specialpedagogerna stöttar väl oss i det. Det är lite svårt. Det finns egentligen inget samarbete “ 

  

Ovanstående citat tolkar vi som att informanten upplever att de får göra mycket själva vad gäller 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Att informanten valt ordet väl när hen beskriver 

specialpedagogen stöttning förstår vi som att informanten egentligen inte upplever tillräckligt stöd 

eller att det råder en osäkerhet kring detta. Goffman (2000) menar att man måste arbeta mot samma 

mål eftersom det annars skapar obalans inom teamet. Att informanten beskriver att hen får göra 
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mycket av arbetet själv tolkar vi som att det råder en obalans och att teamet inte har en tydlig 

arbetsfördelning av uppgifter samt vem som ska göra vad. Detta kan kopplas till von Ahlefeld Nisser 

(2014) som diskuterar hur specialpedagogrollen och speciallärarrollen har kommit att förändras. Då 

dessa roller idag är snarlika och svåra för lärarna att urskilja, som vi sett i vårt resultat, tycks försvåra 

samarbetet då yrkesgrupperna inte vet vem som gör vad och vad som förväntas av varandra. Då 

läraren uttrycker att det är lite svårt kan visa på brist i kommunikationen som Robinson et al. (2007) 

studie visade att man saknade liknande definitioner för delade begrepp, även Da Fonte et al. (2017) 

studie visade på brist på tid, kunskap och kommunikation där studenterna visade på en oro över att 

kunskapen inte var tillräcklig för alla elever i skolan.    

7.2 Det specialpedagogiska stödet 

I frågan om vad man skulle vilja få för stöd av specialpedagogen har vi kunnat se att alla informanter 

använt ordet hjälp. Vi kunde bland annat se att två av informanternas svar gick mot varandra då den 

ena informanten ville ha mer stöd i klassrummet medan den andra ville själv som lärare kunna gå ut 

med elever för att stödja och fånga upp elever som behöver. Det tycks även här råda en förvirring hos 

läraren om hens uppgifter och ansvarsfördelning. Lärarens uppgift är att undervisa individen i 

kollektivet och inte bedriva en till en undervisning utanför klassrummet. Här kan vi återigen påvisa att 

ett välfungerande samarbete är nödvändigt för att kunna bedriva en god undervisning där inkludering 

gynnar både personal och elever i skolan.  

  

Vi har också tolkat att alla informanter vill ha hjälp med att skriva åtgärdsprogram. Vi förstår i de 

flesta fall att man upplevde sig sakna utbildning för att skriva åtgärdsprogram och att det även är 

mycket tidskrävande. Här tolkar vi att informanterna vill ha ett närmare samarbete med 

specialpedagogen. De flesta informanterna förmedlar att skrivandet av åtgärdsprogrammen oftast faller 

tillbaka på lärarna själv.  

  

Informants utsaga om åtgärdsprogram: 

“Det hade gynnat mig om specialpedagogen (...) hjälptes åt kanske kunde sitta och skriva 
kartläggningarna tillsammans istället för att man ska få det på mail och sen fylla i och skicka tillbaka, det 
faller liksom alltid tillbaks på oss, även fast specialpedagogen ska skriva dom och skicka iväg dom så känner 
inte hen barnen så då blir det  jag som får skriva i dom, kanske skönt och sitta tillsammans för att vissa fall 
är det jättesvårt och formulera sig till exempel men jag vet ju att hon sitter på kunskapen och då skulle det 
vara jätteskönt om hon kunde hjälpa till och skriva dom här, det hade varit mer proffsigt på något vis att vi 
är två om det (...) att det liksom händer någonting för jag tycker liksom bara att allting kommer komma 
tillbaks till oss.” 

  

Att informanten beskriver att det skulle vara mer proffsigt om både specialpedagogen och läraren 

skrev åtgärdsprogram tillsammans istället för att sköta kontakten per mail tolkar vi som att det finns ett 

pågående samarbete men inte helt enligt vad informanten skulle vilja se. Ohlsson (2001) och Carlgren 

(2015) förklarar att interaktionen är en viktig del för samarbetet. I citatet ovan kan vi tolka det som att 

informanten är medveten om att det fysiska samarbetet inte finns. Folkesson (2004) menar att man 

genom att problematisera sin egna kunskap kan utveckla sitt egenvärde vilket kan bidra till ett bättre 

samarbete då det är lättare att förstå andra om man först förstår sitt eget tänkande och medvetenhet om 

sin kunskap. Om man skulle tänka sig ett samarbete utifrån Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen enligt Dysthe (2003) skulle lärarna kunna lära av varandra. Om en pedagog besitter 

en viss kunskap som den andre inte har kan den mer “kunniga” pedagogen hjälpa till att förmedla 

kunskapen till den andre. Man skulle kunna applicera teorin om utvecklingszonen på pedagogernas 

samarbete. Det en lärare inte kan klara av själv är lättare att uppnå tillsammans med en 

specialpedagog. 
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En annan informant ansåg att det var jobbigt att skriva åtgärdsprogram fastän specialpedagogen fanns 

där som stöd. 

 

“Vet du egentligen, jag skulle vilja att specialpedagogen skulle göra åtgärdsprogrammen, tack.  För jag 
tycker det är jättejobbigt att göra åtgärdsprogram och jag får någon slags stöd, men det är jag som gör dom, 
fast jag tycker att de är liksom någonting som jag inte riktigt har utbildning för, men, men men jaa de skulle 
jag faktiskt vilja (...)” 

  

Att informanten ansåg att hen inte hade utbildning för att skriva dessa kan vi förstå som att hen vill bli 

avlastad i detta då hen anser att det är en arbetsuppgift som bör ligga på specialpedagogen men att hen 

får göra detta själv istället. Robinson et al. (2007) betonar att yrkesrollerna numera går in i varandra 

till skillnad från förr då man arbetar mer för inkludering i dagsläget. I och med detta har det blivit en 

förvirring om av vilka arbetsuppgifter som tillhör vem och vilka roller man intar vilket i likhet med 

Goffman (2000) talar om att det inom teamet kan uppstå schismer om man inte har samma agenda och 

arbetar mot gemensamt uppsatta mål vilket torde kunna uppstå om det skett en förvirring redan i 

yrkesrollerna. 

  

Informants beskrivning om samarbete vid åtgärdsprogram: 

“Ja, jag tycker det är svårt att skriva. De elever jag har, tycker jag väldigt mycket om.  Så ska jag gå in 
och... på de ganska hårt så tänker jag nej vad jobbigt det här är…så jag tycker det är ganska skönt att hon 
skriver det (...) Ja, och är det så att jag inte håller med så säger jag det, då får vi väl tjafsa en stund och sen 
blir det i alla fall som hon vill” (skratt) 

  

Vi tolkar detta citat som att pedagogen i detta fall och specialpedagogen inte har samma syn på hur 

man ska beskriva och vad innehållet bör vara i en pedagogisk kartläggning eller åtgärdsprogram och 

att pedagogen tycker det är jobbigt att skriva dessa. Danermark (2000) beskriver att man går in i ett 

samarbete med olika teoretiska utgångspunkter såväl som man har olika erfarenheter och synsätt. Vi 

menar att det inte behöver vara negativt att ha olika synsätt så länge man kan komma överens om vad 

som gynnar eleven bäst. Vi håller med Florian (2014) som talar om att ett förändrat mindset behövs 

redan i tankarna om elever i behov av stöd och därför bör det inte vara jobbigt utan naturligt att skriva 

dessa åtgärdsprogram. 

7.3 Specialpedagogers och lärarens olika roller 

Vi tolkar att några informanter beskrev att arbetsuppgifterna för lärarna och specialpedagogerna ser 

olika ut. Flertalet av informanterna betonar att läraren är de som måste se kollektivet medan 

specialpedagogen bara behöver tänka på en individ. Goffman (2000) vill visa att individen går in i 

sociala roller för att aktiviteten ska bli meningsfull för andra. Detta kan ses som att specialpedagogen 

inte har lyckats med att förmedla det läraren anser är meningsfullt att specialpedagogen även ser 

kollektivet och inte enbart individen.  

 

Informants utsaga om uppfattning av specialpedagogens roll: 

“Hon kan “pekpinna” ibland men det är för att hon har sin åsikt och det är den stora konflikten mellan 
specialpedagog-enheten och vi som jobbar med 30 elever. De som jobbar med en elev ser individen” 

  

Vi tolkar det som att lärarnas uppdrag är att alla elever ska nå målen och att man som lärare känner att 

man inte räcker till för alla. Detta tyder vi som att lärarna anser att specialpedagogen inte ser 

kollektivet på samma sätt utan går in på djupet “en till en” medan läraren är den som arbetar för 

kollektivet. Om man skulle göra denna tolkning enligt Danermarks (2000) syn faller det sig naturligt 

då olika individer har olika kunskap, utbildning och erfarenheter. Även Goffmans (2000) teori om att 
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man intar olika roller kommer väl till pass i vår tolkning då han talar om att man behöver medvetna 

gemensamma mål om man vill uppnå balans i sitt team. Vår tolkning är att det verkar finnas oenighet 

eller ett glapp i samsynen och de gemensamma målen för hur samarbetet ska bedrivas.  

 

Flera av informanterna uttrycker att specialpedagogen borde vara mer i verksamheten för då kan de 

lättare upptäcka problemen och förstå vad som behövs. I en drömvärld skulle detta vara en enkel 

lösning dock menar Abrahamsen (2003) och Danermark (2000) att den demokratiska processen löser 

sig inte av sig självt då man tar med sig sina privata normer och föreställningar in i nya situationer 

vilket leder till att vi handlar på olika sätt. Därför behöver man tillräckligt med kunskap och förståelse 

för vad samarbetet innebär och vilka positiva och negativa konsekvenser samarbetet kan medföra. 

Enligt tidigare forskning beskriver Tzivinikou (2015) att samarbete är en frivillig process men som 

kräver en rad olika förmågor för att kunna uppnå samarbete. Därav kan processen vara problematisk 

och man bör förstå att det finns olika grader av samarbete där den ena är svårare än den andra. Ett 

djupare samarbete menar hen består och uppstår först när lärarna sammanflätat sina lärstilar med 

varandra. 

7.4 Samarbete som kompetensutbyte 

Vad gäller förståelsen av vad samarbete betyder för våra informanter kan vi förstå att samarbete är 

något som man ska göra tillsammans, att man planerar och genomför arbetet tillsammans. Flera av 

informanterna har också benämnt att samarbeta är att dela med sig av sin kompetens och hjälpa såväl 

som att stötta varandra i olika situationer. Att alla våra informanter har väldigt snarlika beskrivningar 

av definitionen av begreppet tolkar vi som att informanterna har en samsyn kring detta som kan vara 

kopplad till uppdraget om att styra mot den goda samhällsmedborgaren som Ahlberg (2009) menar 

omstruktureras hela tiden. Både Møller Pedersen (2004) tolkning av Habermas livsvärld och 

Danmarks (2000) argument om att man intar olika perspektiv beroende på vilken förståelse man har 

kring ett problem kommer påverka hur man handlar och agerar i olika situationer och inför olika 

arbetsuppgifter. Man får dock inte förringa att den historiska, kulturella och sociala kontexten 

människor befinner sig i också har en stark påverkan på individers agerande och handlingar. Detta 

torde vara gemensamma faktorer som påverkat våra informanter varför de innehar en samsyn kring 

deras uppdrag såväl som att styrdokumenten för skolan bestämmer lärarnas syn på hur deras uppdrag 

bör utföras. Ytterligare faktorer påverkar också händelsevis lärarna även om den påverkan sker längre 

bort i ledet och man kanske inte tänker på att politiken faktiskt styr lärarna i praktiken.  

  

En informant uttrycker sig så här kring vad samarbetet innebär. 

“bollar idéer, man bollar tankar, man bollar metoder och hur ska man göra för att lösa (…) “ 

  

En annan såhär: 

“Ordet samarbete för mig betyder att jag tillsammans med någon eller några andra, tittar på något och 
försöker förstå det tillsammans så att vi har samma förståelse för det vi tittar på och att vi bestämmer saker 
tillsammans, samarbete med elever är att dom ska ha målet tydligt till exempel att vi förstår vart vi är på 
väg. Samarbete med kollegor kan också vara att ha bestämt vad är vårt mål och vart är vi nu och hur ska vi 
göra för att nå målet. Samarbete med ledningen är samma sak, vad är målet, syftet, vart ser vi att det är nu, 
hur ska vi ta oss framåt. Samarbete är liksom om jag tolkar mig rätt att analysera vart vi är nu och vart vi är 
på väg och jobba tillsammans mot utsatta målet.” 

  

Utifrån Goffmans (2000) teamtänkande kan ovanstående förstås genom att gemensamma mål 

underlättar samarbete. Genom att kollegialitet intar “scenen” med gemensamma mål skapar man ett 

ömsesidigt beroende som kräver tillit till varandra enligt Goffman (2000). Även Møller Pedersen 

(2004) menar att målinriktat handlande som Habermas förklarar genom instrumentellt handlande styrs 

av strategiska målinriktade handlingar. Denna tolkning kan göras i ljuset om att systemet fastställer 
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vad definitionen av samarbete innebär och därför har det skapats en samsyn som präntats in i 

människan (i det här fallet läraren). Detta skulle Säljö (2011) mena är beroende av språket då hen 

beskriver att människor manipulerar sin verklighet för att få fram sitt syfte. Han menar att språkets 

formats genom tiderna för att passa kulturerna och traditionerna. Detta skulle kunna vara en annan 

möjlig förklaring till att lärarna innehar den samsyn på definitionen av samarbete. Vi kan också se 

utifrån våra informanter utsagor att definitionen av begreppet samarbete skiljer sig åt då informanten 

talar om elever, kollegor och ledningen. Denna åtskillnad tolkar vi som att det kan bero på att lärarna 

har olika förväntningar på varandra beroende på vem individen arbetar tillsammans med. Goffman 

(2000) skulle förklara detta naturligt då individer intar olika roller beroende på situation, vad som ska 

utföras och vem personen arbetar tillsammans med. Om t ex lärarna samarbetar med en lärarkollega är 

de av samma rang och skulle därför kunna antas våga uttrycka sig på ett visst sätt. Om läraren däremot 

arbetar med en chef eller ledning hamnar läraren i ett läge där överordnade har mer makt än läraren 

själv, vilket resulterar i att läraren torde agera och uttrycka sig på ett annat sätt. 

7.5 När samarbetet fungerar / inte fungerar 

Vad gäller arbetsgången för lärarna på skolorna från upptäckandet av elever i behov av särskilt stöd till 

att eleverna får hjälp förstår vi genom informantens utsaga när hen berättar om skolans arbetssätt och 

rutiner gällande skolornas organisation. European Agency for Development in Special Needs 

Education (2010) visar att samarbete och samordning mellan nationell- regional- och lokal nivå är 

mycket viktig för lyckade och effektiva insatser i skolan.  

 

Citatet nedan beskriver informants specifika beskrivning om skolans arbetsstruktur. 

“Jo vi får veta. Det finns arbetsbeskrivning för alla som arbetar här. I våran vad heter det nu plan finns 
det beskrivet vad alla ska göra och inte göra och vad dennes uppgifter är. Vad rektor gör vad biträdande 
rektor gör osv.” 

  

Detta borde kunna härledas till att på de skolor som informanterna svarade att organisationen och 

arbetsgången var tydlig har vi tolkat att lärarna och specialpedagogerna hade ett bättre samarbete. 

Bonatis (2018) studie visar just detta att tydliga arbetsfördelningar i arbetslaget också gynnar elever i 

slutändandan. Vi anser att detta är en mycket viktig poäng att det råder en tydlighet kring 

arbetsfördelningen i kollegiet samt att lärarna och specialpedagogerna har ett nära och gynnsamt 

arbete då det avspeglar sig tydligt hur man lyckas nå ut till eleverna.  

  

I frågan om varför det fungerar bra med samarbetet svarade en informant så här: 

“Det är att det inte är så stor skola och att man känner alla som jobbar här. Vi träffas och pratar och, vi 
känner varandra, sitter vi och fikar då börjar vi prata. Jag måste ju gå via specialpedagogen om det är 
åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar. Då ser hon till att jag kan sätta mig och skriva en 
kartläggning. Vi jobbar tätt intill varandra för det är en liten skolan så är det ju.” 

  

I vår tolkning av ovanstående beskrivning verkar det vara viktigt att man känner varandra på en 

arbetsplats. Även att skolan inte är så stor kan man tolka som en avgörande faktor i den mening att 

personalen hunnit lära känna varandra. Att det finns tid till att sitta och samtala med varandra verkar 

ytterligare vara en avgörande faktor till att samarbetet fungerar. Att tidsaspekten är väsentligt för ett 

gott samarbete framhåller Danermark (2000). Han talar om vikten att sitta ned och identifiera vilka 

faktorer som behövs för det specifika samarbetsprojekt som planeras eller pågår. Säljö (2011) 

diskuterar i sina teorier om hur vardagsspråkets användning har en avgörande roll när man talar om 

utbildning. Språket har formats för att passa i den rådande kulturen och de traditioner som finns i den 

kontext man befinner sig i. Vår tolkning av ovanstående citat och med koppling till Säljö (2011) är att 

personalen på skolan befinner sig i en kultur där vardagsspråket har blivit naturlig del av arbetet såväl 

som att tiden finns för att hinna sitta ner och prata med varandra om viktiga göromål. Att personalen 
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har lärt känna varandra tyder också på att de har hunnit kommunicera med varandra genom att 

använda ett lättillgängligt vardagsspråk.  

  

En annan informant svarar så här när vi frågade om när samarbetet fungerar: 

“Vi tittar på alla elever och så ser vi om nån behöver extra stöd eller om jag uppfattar att någon behöver 
extra stöd går jag till dom så det känns ju som ett bra samarbete (...)” 

  

Vi tolkar denna utsaga som att informanten upplever ett bra samarbete då hon uttrycker att det “känns 

som ett bra samarbete”. Här referera vi till Danermark (2000) som talar om att man definierar ett 

problem utifrån sitt eget sätt att angripa problemet. Detta blir intressant då informanten i det här fallet 

tar problemet vidare till specialpedagogen. Exemplet ovan borde tyda på att på att läraren och 

specialpedagogen har ett gott samarbete då läraren vågar be om hjälp såväl som de tillsammans arbetar 

för elevernas välgång. Ett annat scenario som ligger till grund för tolkning skulle kunna vara att en 

lärare upplever att det finns ett problem men inte tar det vidare till specialpedagogen. Detta skulle då 

kunna skapa problem i den mening att läraren lägger mer ansvar på sig själv och på så vis får fler 

arbetsuppgifter som hen måste lösa.  

 

En annan informant beskriver att samarbetet inte fungerade så bra för tillfället med specialpedagogen 

då informanten menar att kommunikationen inte fungerade. Vidare menar informanten att det handlar 

mest om förutsättningarna för det organisatoriska arbetet som gör om det fungerar eller inte. Vi gör 

tolkningen att några informanter inte har fått möjlighet att sitta ner och prata och planera medan några 

informanter hävdar tvärtom. Här kan vi förstå att tiden är en avgörande aspekt hos flera informanter 

gällande möjligheten till samarbetet. Som vi tagit upp i vår tidigare forskning menar Da Fonte et al. 

(2017) och Robinson et. al. (2007) och European Agency for Development in Special Needs 

Education (2010) att det krävs stark kommunikationsförmåga, att dela med sig av kunskap och viljan 

att hitta tiden för att stödja lagarbetet där alla medarbetare är ansvariga och delaktig såväl som att 

samarbetsförmåga kan vara en svårighet för många. 

7.6 Samarbete för egen vinning 

När informanterna talar om samarbete kan vi förstå att de talar utifrån sig själva och inte för 

kollektivet eller gruppen. Detta torde man kunna koppla till den studie vi lyft i vår tidigare forskning 

som berör maktspelet som ofta kan uppstå när lärarna förväntas samarbete med andra kollegor enligt 

Tzivinikou (2015). Läraryrket är också fortfarande ett relativt ensamt yrke även om man inom skolans 

värld talar om både kollegialt lärande etc enligt oss. 

  

För att exemplifiera detta har vi valt nedanstående citat: 

“Tanken är att förskoleklass upp till årskurs tre ska ha ett samarbete, vi har gemensamma arbetslagsmöten 
så att vi försöker arbeta eller samarbeta kring våra SO- och NO-projekt men utöver det så är det inte så 
mycket samarbete.” 

  

I detta citat används fraser som att tanken är... och att vi försöker samarbeta. Detta tolkar vi som att 

intentionerna är goda men att det saknas något som gör att samarbetet inte uppnås som informanten 

önskar. Om vi applicerar Goffmans (2000) dramaturgiska teori om ovanstående skulle han säga att 

lärarna i det här fallet inte har samma mål för samarbetet. Han skulle förklara att det skapats förvirring 

eller obalans i teamet om föreställningarna om vad samarbete innebär. Enligt Dysthe (2003) skulle 

Vygotskij förklara att kunskap inte kommer av sig självt och därför kan man inte vara passiv om man 

vill lära sig något. Vi tolkar detta som att samarbete inte heller kommer naturligt men är något man 

kan lära sig om man vill. 
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I nedanstående citat belyses vilket arbete som borde finnas för att uppnå ett gott samarbete. 

“För barnen skulle det vara bäst inte för mig, jag vill inte ha vuxna i klassrummet men om vi 
inte ska tänka på mig tror jag benhårt på 3 lärarsystem” 

  

Detta ger uttryck för att informanten egentligen inte vill ha andra vuxna i sitt klassrum vilket skulle 

kunna tolkas som att hen inte känner sig trygg i situationen och tror att hen ska bli bedömd.  Detta 

skulle kunna stödjas av att Goffman (2000) beskriver att människan skapar interaktion genom gester, 

mimik och kroppsspråk. Därför tolkar vi att informanten känner ett obehag att ha andra vuxna i sitt 

klassrum. 

  

En annan koppling vi gör kring detta utifrån vår tidigare forskning är att man som lärare kan inneha ett 

slags “revir tänk” om sitt klassrum och därför inte vill “öppna sin dörr” för att samarbeta med sina 

kollegor (Tzivinikou, 2015). Da Fonte (2017) specificerar att samarbete inte kommer naturligt för alla 

och att detta bör läras ut redan på lärarutbildningen. Även Lindqvist och Nilholm (2014) & Allday et 

al (2013) visar att det saknas kunskap och utbildning för hur lärare bör arbeta med barn i behov av 

stöd vilket leder till en osäkerhet hos lärarna i deras bemötande med elever. 

 

I frågan om vad samarbete personligen betyder för våra informanter tolkar vi en av informanterna som 

specificerar att samarbeta är olika beroende på om det är med lärare, elever eller specialpedagogen.  

” Om det är mellan vuxna människor inom skolan, och mellan barn så handlar det om att utföra ett arbete 
till exempel eller göra något tillsammans eller planera upp någonting tillsammans och sen utföra det. Men 
mellan lärare till exempel så kan det handla om att planera upp ett arbetsområde, genomföra det och sen 
utvärdera det efteråt, då har man samarbetet till exempel i ett ämne. Men mellan specialpedagog och lärare 
handlar det kanske om att hitta en plan för ett visst barn, hjälpas åt och komma fram till vad eleven behöver, 
och sen tillsammans då hjälpa barnet på olika sätt” 

 

Vi tolkar det som att informanten tycker att det är relativt enkelt att samarbeta, det är bara något som 

sker per automatik och är en del av deras planering. Genom Goffmans (2000) glasögon skulle detta 

kunna förklaras med hjälp av att man gör entre på “scen” utifrån olika status och rang dvs att beroende 

på vem läraren behöver samarbeta med kommer de agera olika. Om t ex två lärare arbetar ihop 

kommer de ha samma status men om en lärare ska arbeta med ex specialpedagogen betyder det att de 

går in med olika rang då de har olika utbildningar. Här kan det uppstå en obalans mellan läraren och 

specialpedagogen i den mening att man går in i en situation med olika syn och förhållningssätt. 

Genom att främja gemensamma intressen och uppnå gemensamma mål menar Goffman (2000) att man 

kan skapa en balans i samarbetet. Lärarna har gemensamma intressen medan läraren och 

specialpedagogen inte riktigt har samma fokus då de har skilda arbetsuppgifter. Om man istället intar 

Vygotskijs syn enligt Dysthe (2003) faller det sig naturligt att individer är olika och därför kommer 

agera olika då individen formas av den historiska och kulturella utvecklingen vilket gör att individen i 

sin tur utvecklar sitt eget medvetande kring sitt beteende. Om man har förståelse för sitt eget beteende 

menar vi att samarbetet kan påverkas i den mening att samarbetet kräver förståelse för varandra så väl 

som arbetsuppgiften som ska lösas.  

  

Vi tolkar även nedanstående citat som att informanten försöker samarbeta med både lärare och 

speciallärare i det här fallet, men att det inte riktigt blir ett sådant samarbete de själva tänkt sig då det 

är den enskilda läraren som står för sin lektionsplanering medan specialläraren kommer mer för att ta 

ut eleverna och arbeta enskilt eller i grupp utan att vara inblandad i själva lektionsplaneringen. Vi 

förstår att våra informanter talar om lärostilar som även Morningstar et al (2015) & Tzivinikou (2015) 

framhåller att co-teaching kan vara positivt för samarbetet mellan lärare och specialpedagoger i 

lärmiljön, dessa är parallel-teaching och alternative-teaching. 

  

Två exempel på parallel-teaching från olika informanter är dessa: 



 

27 

 

“Det betyder att jag har en lärare som har den parallella klassen och då kan vi tillsammans planera och 
fixa saker och jag kanske har en ide och så lägger hon till någonting till den iden och sen blir det liksom 
våran planering.” 

  
“Vi lärare försöker, Vi jobbar väldigt mycket ämnesövergripande så vi jobbar väldigt mycket 

tillsammans, till exempel så blandar vi svenska, SO och teknik och då går vi ihop flera lärare, planerar ihop 
det området och sen samarbetar vi med speciallärarna till exempel, dom kommer in och tar barn, vi planerar 
ju upp själva lektionen men dom kommer in och tar mindre grupper, läsgrupper och så vidare. Och där 
samarbetar vi mycket med bedömningen kring barnens kunskaper och under lektionerna och så, så ser 
samarbete ut hos oss mellan lärare till exempel.” 

  

Ett exempel på alternativ-teaching; 

“(…)Vi ska ha börjat med tre lärarsystem. Egentligen ska vi köra väldigt delat. Vi ska ha engelska 
allihopa, matte allihopa, vi har svenska allihopa. Nivåindela arbetet med de svaga och de starka. Dela lite 
och få fokus arbete. Det är våran tanke och det är ju att samarbeta. Vi delar upp ämnen, en blir huvudansvarig 
för det ämnet sen får man lägga upp sin egen grej, om jag har matte vill jag jobba med de svaga de starka 
eller stora klassen. Så då får vi ha nåt rulliansschema som kräver en del merarbete men som faktiskt är lite 
roligare.” 

  

Dessa citat kan ge uttryck för att det finns ett pågående samarbete som sker utan vidare reflektion hos 

informanterna. Det intressanta i denna tolkning är att lärarna inte är medvetna om vilken typ av 

samarbete som pågår. Danermark (2000) menar att vi intar olika teoretiska referensramar, dvs hur vi 

ramar in ett problem och tittar på faktorer som har betydelse för hur man hittar “lösningen” på 

problemet. Här kan vi också se att det saknas just kunskap om samarbete som vi tidigare nämnt. 

Danermark (2000) fortsätter med att visa på hur vi genom diskussion kan öka förståelsen och 

respekten för varandras olika kunskaper och ståndpunkter. Hen menar att olikheter är en tillgång och 

att vi kan lära av varandra och utvecklas (Danermark, 2000). 

7.7 Förståelsen av specialpedagogens yrkesroll 

Flertalet av informanterna ansåg sig veta vad specialpedagogens arbetsroll och uppdrag var. En 

Informant beskrev att hen inte vet vad specialpedagogens arbetsuppgifter var och lade ansvaret på sig 

själv då hen uttrycket att det var upp till sig själv att ta reda på det.  

Informants beskrivning av specialpedagogens arbetsuppgifter: 

“Nej och inte heller vad speciallärare har och det är väl kanske upp till mig och ta reda på egentligen, 
men nä” 

  

Att informanten ansåg att det var upp till hen själv att tar reda på specialpedagogens arbetsuppgifter 

tolkar vi som problematiskt i den mening att informanten tillskriver sig själv ansvaret att ta reda på 

arbetsuppgifterna. Enligt vårt synsätt borde det varken läggas mer ansvar eller adderas fler 

arbetsuppgifter på lärarens redan stressiga situation. Jakobsson och Nilsson (2011) belyser just hur 

kraven på lärare ställs från olika håll och att lärarens uppdrag ofta omstruktureras vilket påverkar 

ledarskapet i skolan. Widerberg (2002) och Ahlberg (2009) menar att det är svårt att förutspå 

samhällsutvecklingen samtidigt som behoven av samordning och planering inom skolvärlden ökar. 

Kommunikation, samspel och att organisatoriskt kunna samordna verksamheten är sådant som är 

avgörande faktorer för samarbete. Danermark (2000) menar att vi behöver kunna förstå varandras 

ställningstaganden som styr medvetet eller omedvetet vårt agerande i förståelsen av problemet. Det 

ovanstående anser vi är nog så rimliga skäl att istället börja underlätta för lärarna och därmed förbättra 

samarbete mellan alla som arbetar inom skolan för elevernas bästa.  

  

Nedanstående citat tolkar vi att en informant gärna hade velat veta mer om specialpedagogens 

arbetsuppgifter såväl som att informanten gärna vill veta vem som är ansvarig för de olika 

arbetsuppgifterna. Att informanten beskriver att hen vill veta vart ansvaret ligger tolkar vi som att 
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skolledning hade behövt vara tydligare i detta avseende för att underlätta arbetet för sina anställda. I 

styrdokumenten (Skolverket, 2017) står det tydligt och klart att rektor är ytterst ansvarig och ska 

fördela resurserna. I vår informants utsaga tolkar vi att hen efterfrågar tydligare direktiv om de olika 

arbetsuppgifterna samt tydliga rutin kring arbetsfördelningen. 

 

“Ja, det hade varit skönt att veta, för då vet jag också vad jag kan be om hjälp med och när jag kan höra 
av mig till specialpedagogen. Ja mer som när det gäller dom här sakerna så kontaktar du specialpedagogen 
och specialpedagogen är ansvarig för det här, det hade varit jätteskönt och veta vart ansvaret ligger, för 
ibland har jag hört av mig till specialläraren men det kanske till exempel ligger på då specialpedagogen och 
hjälpa mig med dom sakerna eller så kanske specialpedagogen ska vara mer inne i klassrummet och sitta 
mer i möten och så än hen gör. A, det skulle vara skönt och veta exakt vem, vilka uppgifter som tillhör 
(special)läraren och (special)pedagogen” 

  

Exempel på en informants beskrivning av specialpedagogens roll och uppdrag; 

“Det är lite svårt faktiskt, nej inte exakt för att vi har två specialpedagoger på vår skola en som jobbar på 
lågstadiet och en som jobbar på mellanstadiet och högstadiet då, och de eemm jobbar lite olika. Så det är 
jättesvårt att veta vilket, alltså vad jag ska förvänta mig av specialpedagogen, för jag som jobbar på 
mellanstadiet våran specialpedagog jobbar mycket administrativt, hjälper till med kartläggningar och har 
kontakt med socialen och psykologer och så vidare medan jag vet hon som jobbar på lågstadiet är mycket 
mer inblandat med eleverna är inne i klassrummen mycket, hjälper till och liksom med det pedagogiska i 
klassrummen och ordnar mattestudio och så vidare, så att det är faktiskt jättesvårt och veta vad jag ska 
förvänta mig och va…för vi har speciallärare också så dom tar ut elever och sitter med matte, svenska , 
engelska, för mig, nää jag är nog lite, jag vet nog inte exakt vad som ska ingå hundra procent.” 

  

Vi förstår att detta kan vara beroende av ett historiskt perspektiv då utbildningen för specialpedagoger 

och speciallärare alltid har styrts politiskt och är under ständig förändring utifrån samhällets kontext 

och behov (Hejzlar & Palestro, 2012. & Göransson et al. 2015).  Detta skulle kunna vara en orsak till 

och betyda att specialpedagoger har fått olika utbildning beroende på när i tiden de utbildats. Det kan 

också bero på att behoven ser olika ut på de olika stadierna i skolan som von Ahlefeld Nisser (2014) 

menar kan ge negativa konsekvenser i praktiken om medarbetarna inte förstår vad uppdraget innebär. 

  

Habermas menar Møller Pedersen (2004) att förhållandet mellan systemet och livsvärlden är beroende 

av varandra. Medan livsvärlden utvecklas så utdiffrentieras systemet, detta blir problematiskt då 

systemet är överordnat skolan som institution och styrs av makt och pengar. Livsvärlden som 

människan befinner sig i styrs av normer och värderingar. Att pedagogen lägger ansvaret på sig själv 

att ta reda på specialpedagogens arbetsuppgifter kan tyda på att systemet har trängts in i hens livsvärld. 

På så vis reflekterar hen inte över att hen lägger uppgiften på sig själv, detta kallas Habermas för 

kolonisering. Att pedagogerna även gärna vill veta vad för uppgifter specialpedagogen har kan också 

kopplas till systemet, då systemet kan komma med strategiska makthandlingar som döljer sitt 

egentliga mål dvs drapering. Vi menar att specialpedagog- och speciallärarens roll är politiskt styrda 

och genom att få nya direktiv om vad som skall utföras är till synes förståelseorienterade handlingar 

men som i själva verket är strategiska handlingar som gynnar systemet där lärarna används som de 

som ska skapa goda samhällsmedborgare eller som Møller Pedersen (2004) beskriver att vi ska 

resocialisera “de unga”. 
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8. Diskussion 

Det övergripande syftet har varit att undersöka lärarens perspektiv på samarbete i grundskolan. Vår 

studie har gett oss flera insikter om att samarbete är mer komplext än vi tidigare trott. En övergripande 

förståelse är att samarbetet måste förstås på flera olika nivåer och stämma vad gäller både tid och rum. 

Nedan följer en diskussion utifrån våra tankar om resultat av denna studie med grund i tidigare 

forskning samt den litteratur vi funnit relevant.  

 

Det vi reflekterat över och funnit problematiskt för att samarbetet ska kunna lyckas i en bredare 

kontext är bland annat att skollagen (SFS, 2010:800) inte fastställt att det behövs en specifik 

utbildning för specialpedagoger eller speciallärare, eller att det inte fastställts vilken roll eller funktion 

specialpedagogen i det här fallet har, fastän Högskoleförordningen har tydliga beskrivningar för 

speciallärare- och specialpedagogutbildningen. Att rollen inte är fastställd har våra informanter 

bekräftat då nästan alla har medgivit att de inte vet vad specialpedagogens roll egentligen är. Detta 

tyder för oss på att det inte är konstigt att specialpedagogrollen är diffus och som vi påtalat ofta 

blandas ihop med speciallärarrollen. Även att specialpedagog- och speciallärarutbildningen har varit 

en och samma utbildning visar att rollerna är svåra att separera än idag då vi fortfarande har snarlika 

uppgifter (von Ahlefeld Nisser, 2014). Skollagen är den som styr skolan högst utöver styrdokumenten, 

vilket gör det problematiskt för speciallärare och specialpedagoger då denna utbildning inte ens anses 

behövas eller att rollerna inte är fastställa. Hur kan skolan förväntas se behoven av rollerna om inte ens 

skollagen visar på rollens viktiga funktion som kräver specifik utbildning. Att LGR 11 (Skolverket, 

2017) inte heller beskriver tydligt hur arbete ska bedrivas och fördelas anser vi också vara en orsak till 

att samarbetet många gånger inte fungerar. Vi anser att det behöver utarbetas tydliga lagar och 

riktlinjer i våra styrdokument som bidrar till en likvärdighet så att skolor runt om landet, helt enkelt 

nationellt skulle kunna bedriva en jämlik utbildning. Vi är beredda på att säga att det skulle gynna alla 

inom skolvärlden, då vi anser att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning såväl som att personal 

inom skolan skulle få en tydlighet att förhålla sig till vilket vi menar skulle frambringa ett mer stabilt 

och gynnsamt samarbete. Dessa tankar påvisar även Da Fontes et al. (2017) studie där studenternas 

olika funderingar inför deras kommande yrken visar en oro över att deras respektive kunskaper inte 

räcker till för alla elever. Detta kan härledas till att om lärar- respektive specialpedagogrollerna redan 

var tydliga i riktlinjerna skulle detta underlätta för alla i skolan, Bonatis (2018) studie visar att 

samarbetet fungerar mellan lärare och “special education teachers” om rollerna är bestämda från 

början då samarbetet lyckades att förmedla kunskapen så alla elever nådde målen. 

Vår förståelse utifrån vårt resultat är att det inte är en helt omöjlig uppgift men att det kräver en stor 

ansträngning och att det krävs en omorganisation från politisk nivå ända ner till lokal nivån. Med hjälp 

av Habermas teorier om de olika sfärerna (staten, marknaden och civilsamhället) har vi strävat mot att 

förstå vårt resultat ur ett samhällskritiskt perspektiv. Vi har också strävat efter att se hur relationer 

mellan lärare och specialpedagoger i samarbetet visar sig på gruppnivå utifrån Goffmans 

dramaturgiska teori där teamet och rollerna spelar är en viktig roll för samarbetet.  Vi har även försökt 

att fördjupa oss in på individnivå med hjälp av både Danermark, Vygotskijs teorier utifrån Dysthe och 

Säljös syn på språkets betydelse för samarbete.  

8.1 Språkets betydelse  

I vår litteratur har vi funnit belägg för att lärarkåren saknar ett gemensamt språk. Som vi förstår utifrån 

vårt resultat blir samarbetet svårare utan ett fackmässigt språk som vi presenterar närmare under 

rubriken ”När samarbete fungerar / inte fungerar” där aspekter som tid att diskutera om 

vardagsspråkets användning är avgörande för samarbetet. Vi ställer oss frågande till vad som händer 

med samarbetet när uppdraget omstruktureras som Assarson (2009) berör. Om så sker torde kollegor i 

mellan behöva påbörja en ny tankeverksamhet kring det nya uppdraget och därmed bör det 
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gemensamma fackspråket således också omformuleras. Det blir påtagligt att lärare både inom kollegiet 

och med specialpedagoger behöver diskutera begrepp som exempelvis lärande och inkludering. Det vi 

funnit i vår tidigare forskning enligt Robinson et al. (2007) är bland annat vikten av att ha liknande 

förståelse av samma begrepp. I den svenska kontexten som vi undersökt kan vi se att det råder 

samstämmighet om själva begreppet samarbete, men att det ständigt måste pågå en diskussion om hur 

samarbete ska bedrivas då det saknas metoder för samarbete mellan lärare och specialpedagoger. 

 

Vi kan se kopplingar till den socialkonstruktionistiska teorin utifrån Vygotskij som bekräftar språkets 

betydelse enligt Dysthe (2003) och adderar att individen formas av kollektiva kunskaper. Att vi fann i 

resultatet att informanterna beskrev samarbetet på snarlikt sätt menar vi kan bero på den kollektiva 

förståelsen av samarbetet. Den kollektiva förståelsen av samarbete vilar inte på en gemensam 

vetenskaplig grund och lärarkåren behöver som Kindenberg och Wickman (2018) argumenterar för ett 

gemensamt språkbruk. Därför borde vårt resultat kunna tyda på att man behöver ett gemensamt 

språkbruk. Våra tankar är liknande som Assarson (2009) som påtalar att man behöver skapa samsyn 

kring det talade språket i detta fall skolan. Även Carlgren (2015) visar att kunskap finns som en 

kollektiv resurs och blir tillgänglig genom interaktion med varandra vilket faller sig naturligt, dock blir 

detta en organisationsfråga då vi i vårt resultat kunde tolka att tiden för att sitta ner och reflektera med 

varandra inte vara prioriterat. I så fall menar Folkesson (2004) skulle ny förståelse och värde för sin 

egen kompetens kunna skapas. 

8.2 Faktorers som påverkar samarbetet   

Flera artiklar och forskning vi berört inför denna studie har vittnat om problem kring att ökad 

målstyrning ofta förvandlas till resultatstyrning (Graham et al, 2011). Trycket uppifrån politiker om 

hur skolan skall styras påverkar i slutändan lärarna och deras arbete i klassrummet.  Resultatet blir i 

många fall att lärarna upplever att de tvingas göra saker i en viss ordning de annars inte hade gjort 

samt att det styrs av något annat än deras egna professionella övervägande.   

Vi har tidigare talat om att specialpedagogrollen har förändrats vilket självfallet hänger ihop med att 

skolan i stort har genomgått en rad förändringar ur ett historiskt perspektiv. Frågan man kan ställa sig 

är varför det kommit att bli som det har och i vårt fall ställer vi oss frågande till hur detta påverkar 

samarbetet mellan lärare såväl som lärare och specialpedagoger mellan. Om man tittar tillbaka på 90-

talet då skolan blev kommunaliserad och målstyrd har en rad faktorer bidragit till lärarnas ökade 

arbetsbörda.  Exempelvis att många stödfunktioner försvann och att nedskärningar inom elevhälsan 

gjorde att läraren nu fick ansvaret att dokumentera och ta hand om elevens psykosociala situation 

(Södergren, 2018) är några faktorer vi finner vara problematiska och påverka samarbetet. Även att en 

allt starkare individualisering råder i samhället där människor har blivit allt mer självupptagna kan 

vara en stoppkloss i samarbetet då man tenderar att fokusera mer på egna behov än att fokusera på 

kollektivet (Alvesson, 2017). 

En mycket intressant upptäckt i denna studie är att ingen av våra informanter talar om rektorns 

betydelse för samarbetet mellan lärarna och specialpedagogerna. Några nämnde att ledningen borde 

tagit mer ansvar och förmedlat och fördelat arbetsuppgifterna mer. Detta kan ju anses var lite märkligt 

då det står tydligt och klart i styrdokumenten att rektorn är ytterst ansvarig. En intressant fråga som 

väcks är vad rektorn har för betydelse och ansvar för sina medarbetare för att lyckas i samarbetet med 

sina kollegor. Resultatet visade att i de fall lärarna visste vad rektorerna har för ansvarsområde 

fungerade samarbetet bättre än på de skolor som lärarna inte hade den insikten. För att återkoppla till 

styrdokumentens betydelse finner vi det problematiskt att arbetsbeskrivningar samt riktlinjer är en fri 

tolkning och ingen tydlig guide finns att gå efter utan alla ska hitta sin egen väg att nå målen. Utifrån 

vårt resultat har vi sett att det finns motsägelser i den mening att lärarna vill ha kvar sin frihet att 

kunna undervisa på sitt eget sätt men att lärarna vill ha en starkare tydlighet och ramar för 

arbetsuppdelningen i arbetet. Här ställer vi oss frågan vad det egentligen är för verktyg som behövs för 

att kunna uppnå balans i samarbetet. Utifrån Møller Pedersen (2004) tolkning av Habermas teorin om 

livsvärlden har vi förstått att man bör inta ett mer utifrånperspektiv vilket kan vara svårt då man lever i 
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sin egen livsvärld. Individen bör få en ökad förståelse för andras perspektiv vilket också flera av våra 

valda teoretikers ansatser beskriver. Eftersom språket är avgörande förstår vi att kommunikation är det 

främsta verktyg för att samarbetet ska kunna lyckas.  

Vi kan se att alla lärare pratar om eleverna genomgående i intervjuerna. Detta kanske känns självklart 

då det är eleverna man arbetar för. Westling Allodi (2002) vill framhäva att lärare kan uppnå positiva 

effekter hos elever i behov av stöd, om lärarna förstår hur det sociala klimatet är uppbyggt i klassen. 

Klassrumsklimatet är en väsentlig del i att inkludera elever i behov av särskilt stöd (Westling Allodi, 

2002). För att kunna göra detta krävs att pedagogerna gör läroplaner till sitt eget stoff för att kunna 

engagera samt inkludera alla elever (Graham, 2011). Vi ser att det är ett lite för litet fokus på hur man 

ska samarbeta på bästa sätt för att nå målen.  

 

Utifrån våra tolkningar av vårt resultat förstår vi att det är både kulturer och normer som styr hur 

samarbetet utkristalliseras. Vårt resultat utifrån tidigare forskning visar att både kulturer och normer på 

skolorna styr mycket av samarbetet. Ofta “sitter det i väggarna ”och det är mycket svårt att bryta 

mönster vilket kan försvåra samarbetet. Hur kan man då göra för att bryta inpräntade mönster? Utifrån 

vår efterforskning har vi läst att regeringen 2016 gav Skolverket (2018) i uppdrag att stödja skolor som 

har låga resultat och där elever har svårt att uppnå målen. Projektet blev “samverkan för bästa skola” 

(2018) som ska ge riktade insatser, stärka förskolan, skolan och huvudmannen i arbetet med att 

planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras mål och behov. Under tre år erbjuder 

Skolverket personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på 

vilka utvecklingsbehov som finns. Projektet har tagit hjälp av forskare på bland annat institutionen för 

specialpedagogik vid Göteborgs universitet som skolverket samarbetar med. Detta skulle kunna vara 

ett bevis på att förändring börjar ske och att man på den politiska nivån börjar se vikten av en 

samverkan med olika aktörer som i sin tur leder till samarbete på den lokala nivån.  

En annan viktig faktor som torde vara ännu mer viktig är att politikerna bör samarbeta med ledningen 

på skolorna på en organisatorisk nivå, så att rektorerna kan framföra vad lärarna behöver för att kunna 

bedriva en undervisning där samarbetet med både elever och lärare fungerar väl. Något som vi anser 

saknas i dagens skolor och som vi förstått utifrån vårt resultat är att lärarna upplever att det saknas ett 

visst förtroende för dem att kunna utföra sitt arbete. Informanterna i vår studie talar om att de upplever 

att skolledningen och rektorerna bör bygga upp en organisation som skapar tydlighet där alla känner 

till vad som förväntas av varandra oavsett vilken position man innehar. Resultatet visade också att på 

de skolor samarbetet inte verkade fungera fanns det inte tillräckligt med tid till att diskutera hur 

undervisningen bäst kan bedrivas. Med tanke på våra fynd i vår studie och kopplingar till litteratur 

såväl som den belysta forskningen torde detta kunna härledas till att det bör ske en snar förändring då 

skolan annars riskerar att gå en sorglig utveckling till mötes. Med utgångspunkt från Danermark 

(2000) bör lärare våga diskutera hur man på bästa sätt ska hitta lösningar på problemet genom att lyfta 

fram varandras kunskap och respektera varandras förhållningssätt för att lösa problem då förståelsen 

av varandras teoretiska bakgrund bör ses som positivt och en möjlighet att lära av varandra. Ytterligare 

fynd vi gjort är att viss forskning lyfter att man ska ge mer kunskap till lärare om elever i behov av 

särskilt stöd, hur man på bästa sätt arbetar för inkludering och ledarskap (Lindqvist och Nilholm, 

2014. Allday, Neilsen-Gatti, & Hudson, 2013. & Westling Allodi, 2002) vilket säller krav på lärarens 

förmåga, medan annan forskning visar att man behöver mer kunskap om vad samarbete innebär och att 

det är universitetens essentiella uppgift att lära ut detta redan under utbildningstiden (Da Fonte et al. 

2017, och Robinson et al. 2007). Vår ståndpunkt i detta är att det är viktigt att skapa en samsyn kring 

samarbete redan på utbildningen då vi jobbar tillsammans med andra vuxna för barn/elever genom att 

skapa en naturlighet kring samarbetet som studenterna kommer att möta ute på fältet.  

8.3 Samarbetets roller  

Frågor som väcks för oss är hur arbetet i arbetslag ser ut på olika skolor och hur det gynnar 

samarbetet. Ohlsson (2004) beskriver att det finns en stark individualistisk tradition som motverkar 

samverkan och samarbetet. Det kanske faller sig mer naturligt att klasslärare samarbetar mer med 
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varandra än med specialpedagogen på det vardagliga planet då de arbetar närmare varandra på en 

daglig basis. Specialpedagogen är däremot den som kommer in och ska enligt lärarna presentera en 

lösning. Det blir tydligt för oss att det handlar om att man har olika förväntningar på vad den andra 

parten ska göra. Denna problematik leder många gånger till att lärarna inte kan fokusera på sin 

huvudsakliga uppgift nämligen undervisningen utan istället får ägna mycket tid till pappersarbete och 

dokumentation. Än en gång visar detta att samarbete behövs såväl som tydlig fördelning av 

arbetsuppgifterna.  

Det gäller att hitta strategier i metoder för hur samarbetet bäst kan bedrivas eftersom människorna som 

ska bedriva arbetet fungerar på olika sätt (Danermark, 2000). Vi kan förstå detta fenomen genom 

Goffmans (2000) dramaturgiska teori om att alla individer intar olika roller för att nå sina mål och 

agendor. Detta kan bli problematiskt när skolan styrs av ekonomiska förutsättningar (Jakobsson och 

Nilsson, 2011). Detta tyder på som vi funnit i vårt resultat att lärarna får skriva dokument som 

åtgärdsprogram som tillför ekonomiska värden eller förutsättningar till skolan. Denna arbetsbörda 

borde enligt oss inte läggas på lärarna utan bör i samarbete skrivas av personer som besitter denna 

kunskap. Man måste utforma rollen så att alla vet vem som gör vad.  

 

Som vi belyst i början av resultatet kan vi se att lärarna ville ha hjälp av specialpedagogen och 

avlastning mer än stöd i samarbetet med andra lärare. Det verkar som att det fortfarande känns lite 

obekvämt i vissa fall för vissa informanter, att ha andra vuxna i “sitt klassrum”. Vi ställer oss frågan 

om det kan vara för att lärare känner sig bedömda av sina kollegor istället för att känna att det hjälper 

dem. Då vi funnit i resultatet att vissa informanter inte vill ha andra vuxna i sitt klassrum ser vi en 

svårighet i detta då läraren är van att arbeta ensam och ser sitt klassrum som sitt revir. I dagsläget ser 

klasskonstellationerna inte likadana ut som för bara 30 år sen och utbildningar för både lärare och 

specialpedagoger har förändrats i många avseenden. Vi menar att gränserna mellan yrkesrollerna 

håller på att suddas ut och att det är väsentligt att omdefiniera rollerna. Detta torde kunna stödjas av att 

nya paragrafer i Skollagen (2010:800) som kommer att träda i kraft 2019 fastställer att även lärare med 

specialpedagogisk kompetens inte behöver samråda gällande särskild bedömning, planering av stöd 

eller uppföljning (2018:1098). Robinson et al (2007) studie påvisar även att lärarrollen och “special 

education teacher” rollen går in i varandras fält ännu mer och ramarna suddas ut. När denna lag träder 

i kraft inser vi att risken om ett mer ensamarbete för lärarna och att fler arbetsuppgifter läggs på 

läraren som om de inte redan hade tillräckligt.  

Sammanfattningsvis menar vi att lärarna behöver bryta sina invanda mönster såväl som att 

specialpedagogerna behöver vara mer inne i klassrumsmiljön för att se problematiken som våra 

informanter också beskrivit är ett behov. Men vi inser att det inte är så enkelt att bara verkställa en 

förändring då vi tolkat att flera av informanterna tror att de ska bli bedömda om de har vuxna i sitt 

klassrum. En annan viktig poäng är att samarbete inte kommer naturligt för alla (Da Fonte et al. 2017). 

Här skulle det vara av betydelse att utbilda lärare i samarbete vilket Morningstar (2015) talar positivt 

om vad gäller co-teaching och även Tzivinikou (2015) med dess 5 olika co-teaching-stilar. 

8.4 Viljan, kunskap och attityd - samarbete   

Vissa individer vill inte heller samarbeta som vi sett vilket kan bero på okunskap och det blir en fråga 

om maktkamp. Vi får inte heller glömma att samarbete är ett frivilligt arrangemang (Tzivinikou, 

2015). Flera texter som vi tagit del av tyder på att språket kan användas som verktyg för att visa sin 

överlägsna position.  Vi menar även som Danermark (2000) framhåller att man bör tänka på hur man 

talar och att man inte ska se sina kollegor som rivaler utan som ett stöd i arbetet och att man 

tillsammans kan komma längre i arbetet om man respekterar och lär av varandras synsätt. Fokus bör 

ligga mer på hur lärarna ska kunna samarbeta för elevernas bästa. Man måste ändra synen på att det är 

läraren som är ansvarig för elevernas välgång. Vi måste fokusera, enligt vår mening, på kollektivet, 

vilket Ainscow (2012) med fler också påtalar är extremt viktigt för att kunna nå ett gott samarbete. 
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För att försöka undvika den eventuella maktkamp som uppstår och istället få till ett bra samarbete 

behövs det tid till detta. Konkreta exempel från vårt resultat har varit exempelvis att ledningen måste 

förstå och effektivisera möten. Pedagogiska samtal där läraren får reflektera tillsammans med kollegor 

är något som vi fann i vårt resultat att det oftast saknas tid för. Enligt vår mening och utifrån egna 

erfarenheter såväl som utifrån våra informanter i vår undersökning, handlar det om att lärarna får tid 

att så frön tillsammans som senare utvecklas till idéer och kunskap. Det kan låta enkelt att enbart 

samarbeta och att det är en självklarhet dock som Abrahamsen (2003) menar inte bara är att “bli 

demokratisk” och tro att det går av sig självt, vi har olika sätt att förhålla oss i situationer och detta 

menar vi är en viktig faktor att ta hänsyn till. Vi kan inte heller undvika att ställa oss frågande om det 

är i själva samarbetet “skon klämmer” eller som Florian (2014) vill visa på att vi behöver ett nytt 

“mindset” kring alla likas rätt till likvärdig undervisning i likhet med samarbetet mellan kollegiet. 

8.5 Sammanfattande diskussion 

Avslutningsvis kan vi se att denna studie tyder på att samarbete är en komplex process som kräver 

människors engagemang, tid och vilja att samarbeta. Dessutom krävs det att rätt beslut tas på 

politisknivå som möjliggöra det praktiska arbetet för lärarna på individnivå. Ytterligare fynd som 

gjorts i denna studie är vikten av tydliggörande av lärares och specialpedagogers yrkesroll men även 

andra aktörer som samverkar med och i skolan. Med stöd i ovanstående forskning skulle detta kunna 

tyda på att samarbete borde vara fördelaktigt för att fylla de kunskapsluckor och ge lärare och 

specialpedagoger de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna bedriva en god undervisning 

som är anpassad till alla elever oavsett behov. I det här avseendet anser vi att specialpedagogernas roll 

är viktigt då de skulle kunna ses som organisatörer för lärarnas vidare samarbete. Som blivande 

specialpedagoger och genom att ha tagit del av litteratur som ofta bekräftar att specialpedagogens roll 

är mycket viktig ställer vi oss undrande till om specialpedagoger genom kvalificerade samtal med 

pedagoger både enskilt och i grupp kan belysa pedagogers drivkrafter och gynna samarbetets 

komplexa former.  

8.6 Metoddiskussion    

Att vi funnit våra informanter genom vårt eget nätverk har enligt oss varit positivt då det varit relativt 

lätt att få tag i informanter. Däremot är det frågan om informanterna själva skulle ha deltagit om de 

inte var bekanta med oss. Detta kan ur vår synpunkt varit positivt då vi vågat borra mer på djupet i de 

frågor vi ställt.  

Vår intervjuguide har varit bra och att vi har kunnat få ut det vi avsett undersöka, men så här i 

efterhand kan vi se att vi kunde utformat eller lagt till vissa frågor i vår intervjuguide. Frågor som “vad 

anser du eller upplever du att du bidrar med till samarbetet med specialpedagogen eller med kollegor” 

hade varit intressant för analys. Den frågeställningen hade kunnat ge oss en intressant vinkel som 

skulle kunnat ge oss svar på vad som saknas i samarbete för att finna kunskapsluckan. Detta hade även 

varit intressant som ett komplement till vårt resultat att med egna ögon observera hur samarbetet sker 

ute i praktiken. Vad gäller transkribering ser vi att några intervjuer blev något långa vilket vi tar med 

oss som en lärdom till en annan gång.  

En tolkning utförs vid en bestämd tid och på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i 

historien (Ödman, 2007 s.26). Att vi valt att tolka materialet utifrån den hermeneutiska cirkelns har 

varit intressant i den mening att vi fått syn på att våra personliga tolkningar av våra informanter 

utsagor, och att det skilt sig åt vilket förekommer naturligt men ändå krävt diskussioner för att hitta en 

gemensam syn som bidragit till ny förståelse. Vi hoppas också att valet av hermeneutikens tolkning 

utifrån vårt syfte bidrar till trovärdigheten i vår studie då vi varit mycket noggranna i vår tolkning. Att 

våra informanter fått välja intervjuplats har förhoppningsvis gjort så att de kände sig trygga med att 

öppna sig och ge oss så utförliga och beskrivande utsagor som möjligt.  
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Vi har inte haft något tecknat avtal vad gäller bruk av forskningsmaterialet även om vi noggrant 

informerat om detta, men vi inser att detta bör göras vid en eventuell större studie som innehåller mer 

känsligt material (Kvale & Brinkman, 2009). Genom hela uppsatsen har vi tagit hänsyn till de etiska 

övervägande som uppkommit. Vi har skyddat deltagarnas integritet genom att konsekvent gett våra 

informanter anonymitet. Även våra inspelade intervjuer samt transkriberingar har vi noggrant 

namngett med kodord för att säkerhetsställa informanternas anonymitet. Vi har även arbetat 

tillsammans med all framtagning av tidigare forskning, artiklar och litteratur. När vi sökte efter artiklar 

i databaser fick vi flest sökträffar där nyckelorden blev avgörande för utvalda godkända 

forskningsartiklar. Vi är medvetna om att forskningen vi valt att presentera om samarbete främst riktar 

sig mot universitets- och gymnasienivå även om vårt fokusområde för intervjuerna har varit F-6. Vi 

anser dock inte att det påverkat vår studies för det vi avsett undersöka då fokus har legat på begreppet 

samarbete och specifikt hos lärarna.  

Vi har arbetat tillsammans från start till slut vilket har gjort att vi kunnat diskutera och bearbeta vår 

text kontinuerligt. Vi har uppskattat att vara två om detta arbete då vi haft mycket glädje av varandras 

erfarenheter och kunnat bolla saker vi undrat över tillsammans. Det har också inneburit ett samarbete 

där vi haft olika syn på hur samarbetet ska bedrivas och där vi blivit uppmärksamma på att våran egen 

förförståelse har sett olika ut samt att det kunnat påverka vår studie. Detta har gjort att vi har funderat 

extra på i vår egen process då vårt syfte handlat om samarbetets komplexitet. Att vi försökt vara 

kreativa och nyfikna som Trost (2010) menar är utmärkande för all forskning, hoppas vi medfört att 

vår studie har varit intressant och förhoppningsvis väckt nya tankar om samarbetets betydelse i skolans 

värld. 

8.7 Vidare forskning 

För att få en djupare förståelse för specialpedagogens yrkesroll och vart ansvaret ligger kring rutiner 

och arbetsfördelning skulle det vara intressant att undersöka rektorers kunskap och ansvarsfördelning 

kring samarbete. Dock är detta något vi inte kan undersöka djupare i denna studie och därför ges som 

förslag till vidare studier. En intressant reflektion vi gjort utifrån artikeln “Från fjärrkontroll till 

förtroende” av Södergren (2018) i Pedagogiska magasinet och som vi ser som en möjlig orsak till att 

samarbetet försvåras i många fall är att rektorer inte har förtroende för sina medarbetare. Detta väcker 

flera frågor och får oss att fundera över en intressant vidare forskning skulle kunna göras om rektorers 

ansvarsområde och vilket stöd och förutsättningar de ger till sina anställda, för att lyckas med 

”uppdrag samarbete”. Då rektorerna enligt Lgr 11 (Skolverket, 2017) visar att de bär det yttersta 

ansvaret skulle det vara av intresse att även undersöka vilka påtryckningar rektorn har för att alla 

elever ska nå målen och vilka prioriteringar hen behöver ta för att uppnå dessa, samt om vilken 

kunskap det finns om samarbetets betydelse. Det skulle vara av betydelse att undersöka vart länken 

brister för att samarbete ska prioriteras på både organisations-grupp- och/ eller individnivå. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Till 

Lärare i grundskolan                        Stockholm 18-09-17 

  

Vi heter Nora Bakhouche och Eva Karlsson och är specialpedagog studenter vid Stockholms 

universitet. Vi håller just nu på att skriva vårt examinationsarbete i specialpedagogik, därav kontaktar 

vi er.  

 

Vårt syfte är att undersöka hur lärare upplever samarbetet med specialpedagoger i sin skola.   

Med specialpedagogiskt stöd avses i denna undersökning den typ av stöd som riktar sig direkt till 

pedagogerna.  

  

Vi vänder oss till er som arbetar i grundskolan och vill hjälpa oss genom att medverka i en intervju. 

Anledningen till att vi vänder oss till er är att ni arbetar närmast eleverna och vi vill se tillgången till, 

intresset och behovet av specialpedagogiskt stöd. 

 

Intervjun tar ca 30 minuter. Era svar kommer endast användas i vår uppsats - ni blir helt anonyma, 

inga namn eller plaster kommer att nämnas. När uppsatsen är godkänd för opponering raderas all data.   

 

Din medverkan är helt frivillig, att ha tackat ja är inte bindande utan du har rätt att när som helst 

avbryta din medverka utan närmare motivering.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

  

Vänliga hälsningar 

Nora & Eva  

  

  

Kontaktuppgifter 

Nora Bakhouche 

nora_bakhouche@hotmail.com 

Eva Karlsson 

evikakarlsson@hotmail.com 

  

mailto:evikakarlsson@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

Vilken årskurs arbetar du i nu? 

 

Med denna fråga avser vi ta reda på om det är någon skillnad i attityden gentemot samarbete med 

specialpedagoger.  

 

Jobbar du inom privat eller kommunal regi?  

 

Med dessa frågor avser vi ta reda på om det är någon skillnad med samarbetet i privat eller kommunal 

regi.  

 

Vad betyder ordet samarbete?  

 Vad betyder det för dig? 

 

     Har ni tillgång till en specialpedagog på er skola?  

 

Vet du vad specialpedagoger har för arbetsuppgifter?  

 

Hur ser samarbetet ut på din skola?  

- Hur upplever du samarbetet som lärare med specialpedagogen? 

kan du ge exempel på samarbete? 

Vilken typ av samarbete med specialpedagogen gynnar dig bäst?  

Har ni tillgång till någon slags samtal med er specialpedagog, ensamma eller i grupp? 

isf kan du ge något exempel.  

 

Om nej -  vad för specialpedagogiska insatser har ni tillgång till?  

Hur ser det samarbetet ut?  

Anser du isåfall att det behövs? (om skolan inte har specialpedagogiska insatser) 

Hur önskar du att detta samarbete skulle se ut?  

 

Vilket typ av stöd skulle du vilja ha/ behöva? 

 

Anser du att ett kontinuerligt samarbete med en specialpedagog skulle bidra till ökad kompetens? 

 

 



 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


