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Sammanfattning 
Syftet var att studera några speciallärares upplevelser av sitt uppdrag och hur de uppfattade sina 

möjligheter att arbeta i enlighet med vad som beskrivs i examensordningen. Vi riktade oss till 

speciallärare med specialisering matematikutveckling. Särskilt fokus låg på samarbete och samverkan 

mellan specialundervisning och ordinarie undervisning. Vi har inspirerats av en fenomenografisk 

ansats då vi ville få syn på variationen i individers uppfattningar. Som metod valde vi 

semistrukturerade intervjuer med speciallärarna. De sex speciallärarna som vi intervjuade hade tagit 

sin examen under 2014 och 2015. Resultatet analyserades utifrån ett relationellt perspektiv. 

Speciallärarnas uppfattningar om vad som ska ingå i speciallärarrollen varierar. Arbetsuppgifterna som 

våra respondenter beskriver att de har är också skiftande. Det som framhålls som en speciallärares 

speciella yrkeskunskap är ofta relaterat till den enskilda eleven. Respondenterna ger olika bilder av 

försök till inkludering och vad det kan innebära i den pedagogiska praktiken och stödet ges både 

individuellt och inom klassens ram. De är tusenkonstnärer i sina roller och har fler uppgifter inom 

kompetensområden som inte tillhör matematiken. Vår analys av resultaten visar att det finns ett glapp 

mellan den pedagogiska praktiken och den formella kompetensen. Detta glapp riskerar att skapa 

dilemman. I den pedagogiska verkligheten är specialläraren en som tar hand om besvärliga elever. För 

att skapa delaktighet krävs hållbara och utvecklingsbara strategier som med en pedagogisk taktfullhet, 

flexibilitet och en genomtänkt kombination av specialundervisning och ordinarie undervisning ger 

förutsättningar för lärande och utveckling för alla elever (Magne, 1998; Gerrbo, 2012; Ljungblad, 

2016). I planering med ledning och arbetslag behöver speciallärarens kompetens användas för att 

skapa sådana förutsättningar. Glappet riskerar annars att förstärkas, då avståndet mellan de politiska 

besluten och verksamhetens förutsättningar är för stort. Det behövs ett förändrat syn- och 

förhållningssätt där hjälplärarrollen fasas ut och speciallärarens uppdrag blir en pedagogisk 

förstärkningsresurs på individ, grupp och organisationsnivå i samspel. 
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Förord 
Snart går vi ut som färdigutbildade speciallärare i matematik. Det har varit en lärorik och intensiv 

process att skriva uppsats kring speciallärarrollen. Arbetet med uppsatsen kan ses som ett bokslut av 

våra tre år på speciallärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Processen med att söka 

bakgrundskunskap, intervjua och analysera har gett mycket tid för diskussion och reflektion. Vilken 

verklighet är det som väntar oss? Hur vill vi välja att förhålla oss till den?  

Vi två som skrivit denna uppsats arbetar båda redan som speciallärare och har dessförinnan många års 

erfarenhet ifrån skolans värld. Lisa är i grunden lågstadielärare och Jeanette mellanstadielärare. 

Grundutbildningen gick vi i slutet av 1980-talet. Matematikens relationella aspekter ligger oss båda 

varmt om hjärtat och därför valde vi att gemensamt skriva denna uppsats. Att samarbeta kring en 

process innebär utveckling och fördjupad kunskap. 

Vi har valt att skriva hela uppsatsen i samarbete och i kontinuerlig diskussion. Ett första utkast har 

skrivits enskilt utifrån olika moment och därefter har vi diskuterat ihop till det färdiga resultatet. Vad 

gäller intervjuerna har vi gjort tre intervjuer var som vi var och en har transkriberat.   

Vi vill tacka de speciallärare som ställt upp med sin tid och sitt engagemang. Tack också till vår 

handledare Joacim Ramberg för värdefulla synpunkter. 

 

Stockholm, maj 2016 

Jeanette Bernövall och Lisa Björklund 
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Inledning 
 

År 2008 återinfördes speciallärarutbildningen. En av inriktningarna i det nya speciallärarsystemet är 

matematik. Utbildningen tillkom med anledning av den kritik som Högskoleverket (2006:10) riktat 

mot att specialpedagogutbildningen var alltför inriktad på handledning och skolutveckling, istället för 

konkret arbete med eleverna (Ahlefeld Nisser, 2013). De nya speciallärarna utbildas i syfte att arbeta 

inkluderande. Besluten är fattade på en politisk nivå men effekten i den praktiska verksamheten 

riskerar att utebli. Helldin (2010) anser att strukturella låsningar historiskt har fått det 

specialpedagogiska fältet att stagnera och att förändring av attityder och funktioner inom 

specialpedagogiken måste till. Många gånger söks speciallärare/specialpedagog till specialpedagogiska 

tjänster. Utifrån likvärdighet och etiska aspekter är förutsättningarna för elevens framgångar eller 

misslyckanden skolans absoluta ansvar i en skola för alla. Resurserna inom skolan är begränsade och 

trots att kravet är att alla ska ges stöd för att klara sin utbildning är det inte möjligt. Detta kan 

benämnas som ett socialt dilemma (Hjörne & Säljö, 2012) där tillgängliga resurser måste fördelas och 

användas på det mest effektiva sättet. Det som blir av vikt att belysa är hur vi stöttar elever och 

utvecklar skolan för att ge bästa förutsättningar för alla elever. Komplexiteten i situerad undervisning 

är sällan något som diskuteras i den mediala skoldebatten där man eftersöker metoder och snabba 

lösningar. Elever med bristande motivation till matematikämnet kan visa lågt självförtroende till sin 

egen förmåga och möjlighet att utvecklas. De kan ha en bild av sig själva som personer som inte kan 

matematik. För att motverka matematikängslan hos elever är det av vikt att arbeta förebyggande och 

motivationsskapande. Ett samarbete mellan ordinarie undervisning och specialpedagogik behövs för 

att stödet till elever i matematiksvårigheter ska bli inkluderande. 

Vi ser ett behov av att synliggöra hur speciallärarrollen utformas i praktiken och hur speciallärare i 

matematik uppfattar sina möjligheter att arbeta i enlighet med sin yrkesexamen. Då inkludering är ett 

av skolans ansvar och speciallärarens uppdrag är att identifiera och stödja elever i behov av särskilt 

stöd, riktas vårt intresse särskilt mot speciallärarens samarbete med lärarna och samverkan med 

ordinarie undervisning. 

 Bakgrund 

Speciallärare utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv 
 

Utifrån den nu rådande examensordningen (SFS 2011:186) ska speciallärare ha kunskap om 

specialpedagogikens vetenskapliga grund och de aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten som 

pågår. Dessutom krävs kunskap om speciallärarrollens utveckling utifrån betydelsen av samspelet 

mellan beprövad erfarenhet och vetenskap och dess relation till yrkesutövningen. Kunskap om barn 

och elever i behov av särskilt stöd, fördjupad kunskap om språk och begreppsutveckling, om 

bedömningsfrågor och betygssättning, om barns och elevers lärande. Specialläraren ska kritiskt 
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granska och självständigt kunna ta initiativ, analysera och arbeta förebyggande, bidra till att undanröja 

svårigheter och hinder i lärmiljön. Dessutom medverka vid utformning av åtgärdsprogram för enskilda 

elever i samarbete med berörda parter och stödja barn och elever och utveckla lärmiljöerna i 

verksamheten. Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i de frågor som rör specialiseringen i 

det här fallet matematikutveckling. Leda utveckling av det pedagogiska arbetet och göra utvärderingar 

och uppföljningar av det pedagogiska arbetet utifrån målet att kunna möta alla barns och elevers 

behov. Specialläraren ska ha fördjupad förmåga att självständigt och kritiskt kunna göra pedagogiska 

utredningar och analyser av lärmiljöer under barnets/elevens hela dag för att identifiera vari 

svårigheter ligger. Fördjupade kunskaper om ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd och kritiskt kunna granska och använda sig av metoder för att bedöma barns/elevers 

matematikutveckling. Ha god självkännedom och empatisk förmåga. Göra bedömningar inom det 

specialpedagogiska området, beaktande de mänskliga rättigheterna och med hänsyn till vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter. Ha förståelse för vikten av samarbetet med andra skolformer och 

yrkesgrupper. Slutligen att kunna identifiera det egna behovet av vidare kunskap och kontinuerligt 

utveckla den egna kompetensen. 

 

Skapandet av olika yrkesroller som arbetar med de specialpedagogiska behoven i skolverksamheten 

har inte främst tillkommit genom uttalade önskemål från verksamheten i sig, utan som en effekt av 

politiska beslut (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Den första 

speciallärarutbildningen med speciallärarexamen startade 1962. Utbildningen gavs som en 

påbyggnadsutbildning på ett år och fanns i tre olika inriktningar, grundsärskola och grundskola, 

förskolans särskola och träningsskola samt tal-och hörselpedagoger. Det här var den utbildning som 

fanns fram till 1990 och pedagogerna som utbildades arbetade främst med elever avskilda från 

ordinarie verksamhet. Från 1990 ersattes den av Specialpedagogutbildningen, efter en politiskt tillsatt 

granskning/utredning 1986 (Högskoleverket, 2012). Den fick då fyra inriktningar, komplicerad 

inlärningssituation, dövhet och hörselskada, synskada, utvecklingsstörning. Dessutom fanns målet att 

ge studenterna kunnande kring rådgivande och handledning kring den specialpedagogiska situationen. 

2001 försvann inriktningarna och vi fick en specialpedagogutbildning som förlängdes till tre terminer 

och inriktades mot inkluderande skolutveckling, handledning och rådgivande samtal gällande 

specialpedagogiska frågor i undervisningen. 2007 beslutade regeringen att förutom 

Specialpedagogutbildning införa ytterligare en yrkesexamen inom specialpedagogik, 

Speciallärarexamen. De nya speciallärarna utbildas i enlighet med Salamancadeklarationens (2006) 

inkluderande anda och förväntas genom utbildningen argumentera för en förändrad speciallärarroll. 

Från början hade den två inriktningar, språk, läs och skrivutveckling och matematikutveckling. Från 

2011 finns ytterligare fyra inriktningar, utvecklingsstörning, dövhet, synskada och grav språkstörning.   

Därmed har vi idag två typer av examina i specialpedagogik. Man kan se specialpedagogen som 

arbetande för eleverna medan specialläraren arbetar med eleverna (Högskoleverket, 2012). Enligt 

Göransson m.fl. (2015), är det fler likheter än skillnader i målformuleringarna i examensordningen. 

Inriktningen är dock för speciallärarna mer individ och ämnescentrerad där bedömning av 

kunskapsutveckling i ämnet relaterat till målen för betygssättning och även språk och 

begreppsutveckling relaterat till ämnet är i fokus. Handledning och analyser är kopplade till det 

ämnesspecifika på individnivå och inte till grupp- och organisationsnivå. I skollagen (SFS 2010:800) 

finns inte formulerat att det krävs någon med specialkompetens, såsom den beskrivs i 
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examensordningen, för att tillgodose elevers behov av stödinsatser. Specialpedagogisk kompetens 

nämns endast i samband med elevhälsan och då som att det ska finnas tillgång till specialpedagogisk 

kompetens, så att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Detta kan skapa en 

otydlighet kring hur speciallärarens yrkesroll gestaltar sig i praktiken.  

Den specialpedagogiska yrkesrollen 
Helldin (2007) menar att den specialpedagogiska yrkesrollen har belastats av en syn på 

yrkesprofession där vikten av akademisk forskning värderats högre än ett erfarenhetsbaserat kunnande. 

Att rollen haft svårt att etablera sig kan bero på att den saknat den akademiska forskningshorisont på 

vilken den annars kunnat vila eller spegla sig i. Detta kan ha lett till definitionssvårigheter när det 

gäller rollens utformande (Helldin, 2007). En medveten och uttalad uppdragsbeskrivning och 

förståelse spelar stor roll för verksamheten (Partanen, 2012). Utan en gemensam förståelse för 

uppdraget är det stor risk att det uppstår spänningsfält i elevhälsoarbetet och i arbetet kring elever i 

behov av stöd. Enligt Helldin (2010) måste det till en perspektivisering i den specialpedagogiska 

utbildningen, kopplat till kritik och demokrati. I en perspektiviserande verksamhet bedöms perspektiv 

utifrån sin giltighet i det sammanhang där de verkar (Helldin 2010). Det handlar om att kunna se och 

ge uttryck åt olika uppfattningars befintlighet, förhållanden och ursprung. Perspektiviseringen kan ses 

som en kontinuerlig process för de olika perspektivens giltighet. Helldin (2010) talar om att vi måste 

foga samman samhällstolkning och skoltolkning och våga ifrågasätta vanemässiga förklaringar av det 

som vi kallar problem. Det finns ett sätt att prata om och tolka problem på, som går ut över vissa 

individ och samhällsgrupper, där vi behöver tänka om för att skapa tillit och förändring. Det är av vikt 

att vi ifrågasätter de identiteter som grupper tilldelas och skapar utrymme för andra tolkningar.“ I den 

pedagogiska situationen behövs nya sociala identiteter skapas och erkännas” (Helldin, 2010, s. 45). 

Rollen påverkas av uppdraget och då uppdragen blir för många och vitt spridda uppstår lätt en 

otydlighet. Den specialpedagogiska rollen ingår i elevhälsan och Partanen (2012) delar in 

elevhälsoarbetet i det operativa respektive strategiska elevhälsoarbetet. Den operativa delen som utgör 

en grund i elevhälsoarbetet består av vardagligt och nära arbete där tillgänglighet blir en viktig faktor. 

Det strategiska arbetet har fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder och innefattar en 

distansering och perspektivisering. Partanen påtalar att om elevhälsopersonal enbart strävar efter 

närhet och tillgänglighet tenderar de att fastna i endast ett perspektiv och därför blir det av vikt att 

kliva åt sidan, stanna upp och ge tid för strategisk eftertanke. Det strategiska och operativa 

elevhälsoarbetet bör samspela då förmågan att vara närvarande och engagerad i kombination med att 

kunna uppfatta mönster, upptäcka orsakssamband, hinder och möjligheter, möjliggör framåtsyftande 

och välavvägda beslut. Partanen påtalar vidare att elevhälsopersonal inte utgör en linjefunktion som 

löper upp och ner utan en stödfunktion i sidled med primär uppgift att stödja arbetslag, elever och 

lärare genom sina arbetsmetoder och sin kompetens och denna kompetens är grundad i behörighet. I 

skollagen framkommer att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Kunskaper 

saknas inte påpekar Partanen, utan det beror ofta på organisatoriska förutsättningar när elevhälsan 

arbetar mer åtgärdande än förebyggande. 
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Matematiksvårigheter och dess orsaker 
Matematiksvårigheter har ofta glömts bort i det specialpedagogiska perspektivet (Lunde, 2011). Vad 

matematiksvårigheter är finns inget konsensus kring i forskarvärlden, men däremot en hel del kunskap 

kring hur matematiksvårigheter yttrar sig och beskrivs historiskt utifrån forskningen idag (Lunde, 

2011; Mazzocco, 2007).  Att elever inte lär sig det de ska och inte klarar av att följa med i 

matematikundervisningen visar sig på olika sätt. Adler (2001) skriver att matematiksvårigheter finns i 

varierande grad och han menar att vi kan urskilja specifika former av matematiksvårigheter som leder 

till det som kallas dyskalkyli. Enligt Sjöberg (2006) är dyskalkylidiagnoserna osäkra och ger inte en 

heltäckande bild av problematiken. För en fördjupad bild behövs fokus på matematikinlärning och en 

större vikt bör läggas på hur lärsituationerna utformas. Matematiksvårigheter består inte av specifika 

brister. Skillnaden mellan olika elevers matematiksvårigheter ger mer bilden av ett 

multiproblemområde där vi inte kan peka ut en gemensam specifik färdighetsbrist som skapar 

svårigheter (Lunde, 2011). Att forskarna inte hittar något enhetligt mönster gör det svårt att beskriva 

matematiksvårigheter utifrån generella defekter. Kanhända det handlar om grundläggande färdigheter 

som krävs för att kunna utveckla sin matematiska färdighet (Lunde, 2011). De vanligaste 

matematiksvårigheterna är enligt Eriksson-Gustavsson och Samuelsson (2007) problem med 

taluppfattning, språk, symboler och begrepp, inte sällan kombinerat med en svag självbild. Enligt 

Anghileri (2006) rör det sig i hög grad om hur vi förstår tal och taloperationer kopplat till färdighet, 

förmåga och möjligheter att använda denna kunskap på flera sätt som stöd för att tillämpa och utveckla 

fruktbara strategier. Färdigheter i att räkna, ökar med en god taluppfattning. Gruppen elever i 

matematiksvårigheter är varierad och saknar få gemensamma nämnare skriver Lunde (2011). Fyra 

typer av svårigheter kan enligt honom ligga till grund för matematiksvårigheter; emotionella faktorer 

och ångest, understimulering socialt, undervisningen i klassrummet och neuropsykologiska orsaker. 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv beskriver Lunde (2011) och Magne (1998) matematiksvårigheter 

där emotionella svårigheter och ångest med känslomässiga blockeringar stör lärandet och därmed kan 

påverka självbilden samt minska förmågan till att lära med upplevelser av maktlöshet, meningslöshet 

och försvagat självförtroende som följd. Magne (1998) menar att vi istället borde studera hur de 

positiva upplevelserna inför matematiklärande uppkommer där eleven äger sin egen känsla av att ha 

lyckats och känner tillit till det egna lärandet. Elevens egna föreställningar om sin matematiska 

förmåga kan främja respektive hindra lärandet enligt Forsmark (2009). Ser denne sig som en person 

som kan förstå matematik? Frågan om matematiksvårigheter är mångfasetterad och kan således inte 

besvaras enkelt (Lundberg & Sterner, 2009). Det väcker en undran kring om matematiksvårigheter 

verkligen finns och vad som i så fall är en lågpresterande elev.    

Åtgärdande och förebyggande insatser inom matematik 
Olika förklaringar och modeller för att beskriva problem inom matematiklärande används och 

kännetecknen för matematiksvårigheter är mycket liknande oberoende av förklaringsmodell men 

utformningen av åtgärder kan påverkas av den specialpedagogiska orsaksförståelsen anser Lunde 

(2011). Om elever identifieras tidigt kan det göra stor skillnad och förebygga matematiksvårigheter.  

Strategierna som elever i matematiksvårigheter använder sig av är ofta långsamma och besvärliga 

(Lunde, 2011). Matematisk medvetenhet är grundläggande för det livslånga lärandet påtalar Ljungblad 
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(2001). Elever i specifika matematiksvårigheter saknar ofta automatiserade inre bilder som verktyg att 

arbeta med vilket kan frigöra kraft till att förstå det matematiska problemet. Medvetet övande krävs för 

att tillgodogöra sig denna förmåga. Det kan också ofta vara svårt att koppla ny kunskap till det redan 

kända samt att se sambanden mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken Det som verkligen gör 

skillnad för elever i matematiksvårigheter är när de får uppleva förtroendefulla matematiska samtal där 

läraren är gediget intresserad och kan ta del av elevernas tankegångar enligt Ljungblad (2001). Hon 

menar att matematiska möten grundlägger matematisk medvetenhet och måste få ta tid vilket kan vara 

svårt att tillgodose i den stora gruppen. Lunde (2011) skriver i linje med detta att individuella och 

flexibla strategier som kopplas till elevens specifika behov blir avgörande om specialundervisningen 

ska ge effekt. De flesta elever tillbringar mest tid inom klassens ram och en flexibilitet blir nödvändig. 

Utformningen av specialundervisningen samspelar därför oftast med den ordinarie undervisningen. 

Magne (1998) anser att insatserna för elever med särskilda matematikbehov bör vara varierande och 

individanpassade. Olika framkomliga vägar som lyfts är individuell målplanering utifrån elevens 

kunskaper, intensivmetodik, individualisering med självaktivering, medverkande stimulans från 

föräldrar och jämnåriga samt en varierad pedagogik.   

Matematiken i ett lärande sammanhang 
Ljungblad (2001) påtalar att i de flesta barngrupper finns elever i matematiksvårigheter vilket måste 

organiseras inom arbetslagets ram med stöd av specialpedagogisk kompetens. Eleverna bör ges 

möjlighet att medverka i processen kring sitt eget lärande och själva ta beslut om vilken typ av stöd de 

önskar. Många faktorer spelar in för en gynnsam utveckling menar hon, inte minst möjligheten att 

känna framgång och delaktighet. För att kunna delta i gruppgemenskapen och arbeta med samma typ 

av uppgifter som övriga gruppen belyser Ljungblad hur kraven kan anpassas med hjälp av artefakter 

som bilder, miniräknare, laborativt material samt mer samtalstid med läraren. Om åtgärder sätts in 

relaterade till den vanliga klassundervisningen kan situationen förbättras avsevärt menar hon och 

skriver också att det eleverna klarar av tillsammans med en vuxen kan de framöver klara på egen hand. 

Lunde (2011) lyfter samarbetet mellan specialpedagogiken och den anpassade klassundervisningen 

som ett framgångsrecept och menar att inget tyder på att kompensatorisk undervisning hjälper eleverna 

att fungera framöver i klassrummet. Eleverna kan förbättra sina färdigheter genom att följa den 

ordinarie undervisningen istället, dock med vissa justeringar. 

Hur undervisningen utformas påverkar möjligheterna till lärande, men också förutsättningarna för att 

kunna delta i lärandet. För att möjliggöra en lärandesituation där eleverna ges utrymme att växa 

framhåller Kozulin (2004) att vi bör se eleverna som lärande individer med kognitiva färdigheter och 

kunskaper som en process för begreppsbildning. Kunniga pedagoger ger förutsättningar för lärande 

samtal som skapar förståelse, utvecklar begrepp och som inte överger eleverna i deras 

kunskapsutveckling (Arevik & Hartzell, 2007). Forsmark (2009) lyfter att elever som kan se sina egna 

processer och reflekterar över val av strategier lyckas bättre i skolmatematiken. Om lärandemiljön 

belyser process och förståelse har matematiken större förutsättning att bli tillgänglig för alla. 

Spridningen av elevers matematikkunskaper är stor, vilket ställer stora krav på individualisering av 

läraren i helklassundervisning där stoff och metoder behöver anpassas (Engström, 2003). Ingen 

forskning pekar dock på att elever i matematiksvårigheter är i behov av annorlunda 
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undervisningsmetod påpekar Engström. Däremot behöver en större hänsyn tas till varje elevs enskilda 

behov (Magne, 1998).   

Inkludering - en känsla av sammanhang                                                                             
Inkluderande undervisning och integrering hänger som begrepp nära samman med ”en skola för alla”, 

som sedan Lgr 80 fått större utrymme i skolans styrdokument (Ahlberg, 2013). Samtidigt ser man 

historiskt, inte minst i specialundervisningen, att detta mål skapat bekymmer både i 

definitionssammanhang och i realiserandet. En inkluderande skola är en politisk målsättning och 

besluten är grundade på demokratiska värden. Svårigheter i konkreta skol- och 

undervisningssituationer i utvecklingen av inkluderande undervisning, är att besluten inte kan 

garantera att alla omfattas. I skolverksamheten uppstår intressekonflikter gällande organisation och 

ekonomi vilket skapar hinder i utveckling och genomförande. Kompromisslösningar har ofta lett till 

traditionellt segregerande mer än nydanande inkluderande lösningar. Då intressekonflikter uppstår 

hamnar nästan alltid eleven i kläm (Atterström & Persson 2000; Nilholm 2006,). Även om integrering 

varit målet för politiken så har det i praktiken många gånger lett till segregering för den enskilde. Den 

inkluderande utbildningen är ingen självklarhet i dagens skola. Motsägelsen i styrdokumenten mellan 

allas lika rätt till utbildning och delaktighet och samma tid för att uppnå samma mål, kan kännas som 

inte helt jämlika förutsättningar (Ahlberg, 2013). Skolan har skyldighet att ge stöd till de elever som 

inte når kunskapsmålen. Gerrbo (2012) menar att specialpedagogisk organisering, både historiskt och i 

nuvarande form fokuserar på individnivå, vilket inte är likställt med en enkel förklaring till att 

individen själv måste ändra sig eller kategoriskt anpassa sig till skolans krav. Han anser att genom att 

vi använder oss av det mer dynamiska och kontextuella uttrycket “elever i situationella 

skolsvårigheter” i stället för elever i behov av särskilt stöd, lägger vi visserligen begreppsmässigt 

fokus på eleven, men det är de skolproblematiska situationerna med eleven situerad i verksamheten 

som blir av vikt och inte elevers behov av särskilt stöd. Gerrbo beskriver hur en följsamhet och 

flexibilitet mot eleven skapar möjlighet att utveckla delaktighetskänslan. Stunder av en-till-en-

undervisning mellan lärare och elev bör inte oreflektekterat tolkas som tecken på exkludering eller 

stigmatisering utan kan genomtänkt använd snarare vara en förutsättning för inkludering. För att få 

förståelse och skapa mening måste vi i dessa sammanhang ställa oss frågan vilken skolproblematik 

eller situationell skolsvårighet som ligger bakom. I en diskussion kring inkluderingsbegreppet i 

tidningen Specialpedagogik beskriver Cervin (2016, mars) hur Claes Nilholm ställer sig frågan om 

ordet inkludering, som i dess rätta mening borde handla om en hög känsla av sammanhang, istället 

skulle kunna ersättas av benämningen pedagogisk flexibilitet.                                                          

Med grund i ett salutogent perspektiv menar Partanen (2012) att många av de elever som är i behov av 

stöd tappat sin känsla av mening och sammanhang med bristande motivation som följd. Elever kan 

känna frustration inför lärandet och rygga tillbaka inför uppförsbacken och utmaningen i lärandet. 

Hinder kan undanröjas i ett lärande samspel genom att läraren med ett vägledande och optimistiskt 

förhållningssätt visar att denne tror på eleven där eleven ges möjlighet att upptäcka sin förmåga att 

lära. Just när eleven tappar sin motivation så kan det bero på att det saknas “bryggor” mellan lärandet i 

skolan och vardagen. Ett salutogent perspektiv innebär sökande efter det hälsofrämjande påtalar 

Partanen. Antonovsky (1987) myntar begreppet KASAM, känsla av sammanhang. KASAM uppnås då 
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tillvaron känns begriplig, hanterlig och meningsfull. En person med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att upplevelser denne kommer möta i framtiden går att förutsäga eller åtminstone 

förklara. Hanterbarhet definieras som i vilken utsträckning det upplevs möjligt att få hjälp och hitta 

resurser. Vid stark känsla av hanterbarhet minimeras känslan av att vara ett offer för 

omständigheterna. Meningsfullhet utgör motivationen och drivkraften. Individer med svag självbild 

påvisar svag KASAM och ger ofta upp på förhand. Där kraven är för höga, inflytandet över den egna 

tillvaron lågt och adekvat tillgång till stöd saknas kan skadlig stress uppstår (Antonovsky, 1987). 

Skolgången och dess innehåll bestämmer till stor del hur människor tänker om sig själva, sin kapacitet 

och sina möjligheter (Popkewitz, 2010). Skolans är inte bara läromedlets och ämnets stoff. Skolan har 

i uppdrag att utveckla normer, förhållningssätt, förmågor och färdigheter användbara för de 

sammanhang vi befinner oss i (Andrée, 2010). Att främja en positiv självbild och identitetsbildning 

och ge goda möjligheter för utveckling är ett av skolans uppdrag (Assarson, 2009). Skolan behöver 

utveckla verktyg för att ge eleven optimala förutsättningar att skapa sig en hållbar identitet i det egna 

framtida lärandet, med en undervisning som ger goda utgångspunkter för ett relationellt 

meningsskapande (Ljungblad, 2016).    

Relationer 
För att ett relationellt meningsskapande ska uppstå är relationen mellan lärare och elev av största vikt 

(Ljungblad, 2016). Den är central i den pedagogiska situationen. Relationen mellan lärare och elev 

skiljer sig från andra relationer genom att det finns krav på prestation och resultat i skolan. Läraren har 

ett stort pedagogiskt ansvar, att eleverna tar ansvar, lyssnar och arbetar är ingen självklarhet. Ansvaret 

ligger på den undervisande läraren, både för hur den svarar på elevens handlingar och för de egna 

handlingarna i förhållande till eleven (Ljungblad, 2016). Den lärande identiteten skapas i relation och i 

en process där historia, nutid och framtid alltid ingår. Man är inte bara sin egen och andras definition 

av sig själv, utan också den som kan betrakta skeendet och välja handling och roll utifrån detta 

(Henriksson, 2009). Lärares socialisation in i yrkesrollen skiljer sig från andra yrken genom att den 

påbörjas som skolelev och fortsätter genom utbildning och sedan i yrkesverksamhet (Säll, 2000).  

Lärares ledarskap kan ses med ett demokratiskt och processinriktat synsätt. Det är mångfasetterat och 

komplext. Det utförs med krav på närvaro i stunden, flerdimensionalitet och med oförutsägbarheten 

som norm. Det handlar om social kompetens och yrkeskompetens i kombination. I ledarrollen krävs 

förmåga att förstå grupprocesser och hur och när man ska handla i relation till dessa. Därutöver 

behöver läraren ha perspektiv på sig själv och kunna skifta mellan roll och person. Även här gäller det 

att kunna se gruppens potential, men också individerna och skapa möjlighet till utveckling utifrån 

deras resurser och behov. Detta skapar ett behov av en lärarkompetens som innefattar relationella och 

sociala kompetenser. En lärares relationskompetens blir en förutsättning för didaktisk kompetens 

(Ljungblad, 2016). Att skapa en undervisningsrelation kan vara både mödosamt och tidskrävande, men 

lärare kan inte enbart fokusera på tanken om självständiga individer och rationellt planerad 

undervisning, utan de behöver skaffa sig kunskap om undervisningens relationella aspekter, där 

eleverna känner trygghet och har tillit till läraren. Påfallande ofta, då en elev befinner sig i situationella 

skolsvårigheter, kan lösningen finnas i en pedagogisk närhet mellan en vuxen och en elev (Gerrbo, 

2012). Genom en pedagogisk taktfullhet och följsamhet där läraren skapar tillitsfulla erbjudanden och 

bygger en relation till eleven, möjliggörs pedagogiska möten mellan lärare och elev och eleven kan få 
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inflytande över sitt eget deltagande i stunden. Dessa mellanmänskliga aspekter av pedagogisk 

taktfullhet gör stor skillnad för enskilda elever (Ljungblad, 2016). En god förutsättning för elevers 

trygghet och lärarande är förtroendefulla relationer mellan lärare och elev och därmed måste 

relationsarbetet ges tid och utrymme i skolans värld menar Lilja (2013). Ofta har lärare och elev ett 

gemensamt intresse av att skapa en trygg relation, men i fall där eleven visar mindre intresse ligger 

ansvaret på läraren. De relationella aspekterna har inte legat högst upp på agendan när skolan 

diskuteras. Undervisning kan ses som ett processorienterat pedagogiskt arbetsfält med en dialogisk 

process mellan institutionens krav, mål, förväntningar och barnets personliga ansvarstagande (Juul & 

Jensen, 2003). Kvaliteten i processen beror på de professionellas relationskompetens. De vuxnas 

pedagogiska ledarskap är enligt Juul och Jensen viktigt. Barn utvecklas optimalt tillsammans med 

vuxna som vill och kan ta på sig ledarskapet. Professionell relationskompetens innebär en förmåga att 

se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende efter detta utan att 

frånsäga sig ledarskapet.   

 

Tidigare forskning   
                                                                                                                                                               

Vid sökning efter tidigare forskning visar det sig svårt att hitta publikationer specifikt kring 

speciallärare. Detta kan bero på att speciallärarutbildningen i dess nuvarande form startade 2008. 

Däremot finns studier kring rollen som specialpedagog att tillgå. Tidigare forskning redovisas i de två 

undergrupperna yrkesrollen samt relationer och matematikundervisning.  

Yrkesrollen 
Göransson m.fl. (2015) har i sin enkätstudie kartlagt specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. 

De kom fram till att vilket perspektiv som tas, relationellt eller kategoriskt, har betydelse för vilken 

kunskap som anses relevant och hur yrkesrollen utövas. Specialpedagoger och speciallärare har 

generellt en mer relationell syn än övrig skolpersonal. De faktiska arbetsuppgifterna visade på ett mer 

traditionellt perspektiv. I deras studie framkom att arbetsområde och specifika arbetsuppgifter inte 

kontrolleras av någon styrande instans. I skollagen (SFS 2010:800) nämns inte yrkesgrupperna 

påpekar de. Specialpedagoger och speciallärare har inte alltid lyckats definiera sitt arbetsområde i 

samklang med förväntningar de haft på yrkesrollen och värderingar. Examensordningen (SFS 

2011:186) är det enda styrdokument där rollen definieras. I examensordningen för speciallärare anser 

de att en mer individinriktad förståelse till skolsvårigheter kan skönjas än i specialpedagogernas. 

Malmgren Hansen (2002) följde i en avhandling tretton specialpedagogers upplevelser och synsätt 

under en 7-årsperiod från det att specialpedagogerna påbörjade sin utbildning till det att de varit 

yrkesverksamma i 4-5 år. De kom ut i skolorna på 90-talet i den då nya yrkesrollen specialpedagoger 

med kunskap som inte var förväntad och många gånger inte heller efterfrågad i ett första skede. 

Upplevelsen var att personalen i skolorna inklusive skolledningen inte kände till den förändrade 

specialpedagogiska funktionen. Specialpedagogerna i studien fick ett förändrat synsätt under 
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utbildningen, men upplevde svårigheter att arbeta i enlighet med detta. För att utveckla den typ av 

specialpedagogisk verksamhet de var utbildade till inriktade de sig på att vinna förtroende, respekt och 

tillträde. Malmgren Hansen gjorde tolkningen att det i själva verket var lärarna som styrde den 

specialpedagogiska verksamheten då dessa gav specialpedagogerna tillgång till att implementera sitt 

nya tänkande. Målgruppen för specialpedagogisk verksamhet har historiskt sett varit eleverna men nu 

ingår lärarna i målgruppen konstaterar hon. Lärarna kan behöva ingjutas med hopp och ork. I studien 

framkom att de specialpedagoger hon följde förde en enveten strävan mot förändringsinsatser genom 

att intensivt arbeta med strukturbyggande. Förändringsintentioner är tidskrävande och resurser behövs. 

Vid förändringar behövs förberedelse och implementering genom utbildning och delaktighet. Mandat 

till förändringsarbete var det skolledningen som hade förutsättningar att ge och utan känslan av detta 

mandat upplevdes förändringsarbete som svårt. Det yttersta ansvaret för att elever erbjuds en likvärdig 

utbildning ligger på respektive skolas rektor. Det konstaterades stora skillnader i hur tiden fördelades 

och en känsla av godtycklighet framkom kring tidfördelningen och prioritering av arbetsuppgifter. 

Fokuseringen på elever märktes tydligt hos specialpedagogerna efter avslutad utbildning. Insatser som 

sker nära eleven lyftes som det som de kände sig mest nöjda med och drivkraften låg i kontakten med 

eleven och intresset för eleven.  

I en artikel av Ahlefeld Nisser (2013) beskrivs att speciallärarrollen kan vara svår att få grepp om då 

även historisk belastning, som hjälplärarrollen, gör att det finns risk för att rollen tolkas utifrån gamla 

föreställningar och att speciallärarens kunskaper används på annat sätt än vad utbildningen angav. 

Intentioner kring hur uppdraget ska genomföras förändras i mötet med andra yrkesgrupper inom 

skolan och i den pedagogiska praktiken (Ahlefeld Nisser, 2013). Samarbete mellan yrkeskategorierna 

inom skolan ger bättre förutsättning att lyckas med det specialpedagogiska uppdraget menar Hylander 

(2011) som i en rapport påpekar att skolor där specialundervisningen är framgångsrik kännetecknas av 

en samarbetskultur med gemensamt ansvarstagande.  

I en magisteruppsats av Norman (2013) undersöktes vilka arbetsuppgifter de nya speciallärarna i 

matematik har fått och hur yrkesrollen gestaltar sig. Denna enkätstudie syftade till att studera 

speciallärares och rektorers upplevelser av hur målen för speciallärarutbildningen praktiseras i 

skolorna. Dessutom intervjuades ett antal rektorer. Resultatet av studien visade på en utmaning att få 

till den specialpedagogiska yrkesrollen. Speciallärarna saknade ofta en arbetsbeskrivning och hade i 

flera fall arbetsuppgifter som de saknade formell kompetens för, såsom läs- och skrivutredningar. En 

sammanblandning mellan speciallärarrollen och specialpedagogrollen var också vanligt 

förekommande. I en annan magisteruppsats av Bengtsson och Lycke (2014) gjordes en 

enkätundersökning kring de nya speciallärarnas yrkesroll och där både språkinriktning och 

matematikinriktning studerades. I deras studie framkom att uppdraget kan se väldigt olika ut och att 

professionen kan upplevas något otydlig. Arbete med språkutveckling dominerade stort över 

matematikutvecklingsarbete. 

Isaksson (2009) studerade i sin avhandling spänningsfältet mellan det som anses normalt respektive 

avvikande och hur detta uttrycks i samband med elever i behov av stöd. Han menar att det finns en 

spänning mellan det relationella perspektivet och individperspektivet inom den specialpedagogiska 

debatten och att detta får konsekvenser för vilka stödinsatser som sätts in och hur de utformas. Han 
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sätter detta i samband med socialdemokratiska respektive borgerliga beslut inom skolpolitiken. 

Återinförandet av speciallärare kom enligt Isaksson som ett led i ett perspektivskifte mot ett mer 

individuellt synsätt med individuella stödinsatser utanför den ordinarie verksamheten samt ett 

förändrat samarbete mellan klassrumsundervisningen och specialundervisningen där lärarna förväntas 

identifiera elever med skolsvårigheter och speciallärarna blir ansvariga för att utföra dessa 

stödinsatser. Stödinsatser utanför klassrummet kan av vissa elever förstärka känslan av avvikelse 

påpekar Isaksson. De problematiska aspekterna som framkom hörde främst samman med känslan av 

delaktighet medan fördelarna med att arbeta i mindre grupper kan vara möjlighet till en högre kvalitet 

på undervisningen. Då skolsvårigheter sätts i samband med brister hos den enskilde individen blir 

följden att åtgärderna blir särskiljande och utförs som en specialistuppgift. Ses skolsvårigheterna som 

ett samspel mellan eleven och dess omgivning läggs ansvaret på hela skolans personal att eleven ska 

kunna delta i en inkluderande undervisning.   

Ahlberg (2013) har i en studie samlat aktuell specialpedagogisk forskning och ser det 

specialpedagogiska perspektivet som ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv. Perspektivet 

fokuserar på kommunikation och relation på olika nivåer och sammanhang i skolans verksamhet. 

Samspelet mellan individ och miljö är av största vikt, där lärande och delaktighet måste samspela på 

ett gynnsamt sätt och där olikhet och mångfald tas tillvara. Villkoren för lärande innehåller en stor 

komplexitet där lärande, kommunikation och interaktion i det lärande sammanhanget har stor 

betydelse. Alla aspekter måste tas tillvara som likvärdighet, de sociokulturella, de kommunikativa och 

de didaktiska. Lärande är en social process som skapas i det sammanhang som eleven befinner sig i. 

Det är en interaktion mellan omgivningen och eleven där delaktighet, kommunikation och lärande är 

centralt.  

Relationer och matematikundervisning    
I en avhandling av Ljungblad (2016) studerades relationella aspekter av matematikundervisningen 

med syfte att undersöka relationen mellan lärare och elev i undervisningen. Lärarna som valdes ut var 

erkänt skickliga i att skapa goda relationer. Studiens resultat visar att det krävs en tillitsfull relation 

mellan lärare och elev och att lärares pedagogiska takt och hållning kan ses som grundpelare i 

pedagogiken. Avhandlingens medverkande lärare visade en öppenhet för olikheter i undervisningen, 

och en hög beredskap att möta det oberäkneliga. Lärarna visade tydligt i möten med eleverna att de var 

intresserade av vem denne är som person. Resultatet visar vikten av att eleven känner trygghet för att 

våga tänka fritt och ställa frågor. Hon ställer sig frågan om relationen mellan lärare och elev är 

speciellt betydelsefull i ämnet matematik och de medverkande eleverna i studien gav uttryck för att så 

kunde vara fallet. Eleverna får inte lämnas ensamma i sitt lärande. Hansson (2011) har i en avhandling 

belyst vikten av läraransvaret när elever bildar sin kunskap inom matematik. Hon anser att 

utvecklingen i den svenska skolan med ett allt större ansvar för matematiklärandet på eleverna själva 

istället för lärarna bidragit till de senaste decenniernas försämrade matematikresultat.  

 

Eriksson-Gustavsson och Samuelson (2007) har studerat samtal som förs mellan elever och lärare i 

specialpedagogiska sammanhang. De utkristalliserade tre olika huvudpraktiker; den inventerande, den 

orienterande och den emotionellt stöttande praktiken. För att eleverna ska få en positiv syn på 
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matematik är det en förutsättning att de förstår matematiken och dess begrepp. Den inventerande 

praktiken ger enligt Eriksson-Gustavsson och Samuelsson mest gynnsamma förutsättningar att 

uppmärksamma förståelse, läraren strävar efter att skaffa sig kunskap om elevens kunnande. I den 

orienterande praktiken ligger fokus på påvisade färdigheter. I den emotionellt stöttande praktiken 

riktas uppmärksamheten mot elevens relation till ämnet och sin egen förmåga och lärande. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har i vårt arbete valt att som teoretisk utgångspunkt vid analys av resultatet använda oss av ett 

relationellt perspektiv. Här nedan beskrivs det relationella perspektivet och även det kategoriska 

perspektivet som en motvikt. De båda perspektiven ställs i jämförelse med varandra. Genom att 

kontrastera två perspektiv kan skillnader framkomma. Helldin (2010) påpekar att ett 

perspektiviserande inom specialpedagogiken ger förutsättningar att få syn på en variationsrik 

verksamhet och möjliggöra reflektion vilket kan skapa ett underlag för förändring av attityder och 

funktioner. 

Relationellt perspektiv 
I ett relationellt perspektiv talas det enligt Nilholm (2006) om elever i svårigheter istället för elever 

med svårigheter. Detta gör att fokus flyttas till samspelet mellan individ och omgivning. 

Specialpedagogiken handlar då om att se och analysera relationer mellan individ och miljö på individ-, 

grupp-, organisations- och samhällsnivå. Det relationella perspektivet ligger nära de tankar som 

uttrycks i inkluderingsbegreppet (Nilholm 2006). När man i utbildningssammanhang talar om 

relationellt perspektiv handlar det om att kunna problematisera kring lärares förhållningssätt och 

föreställningar i den pedagogiska verksamheten (von Wright, 2009). Genom att se på den pedagogiska 

situationen som en social situation, med eleverna som unika handlande individer, kan man skapa 

förutsättningar för det oförutsägbara att ta plats och därmed ge plats för ett kommunikativt utrymme 

där ny kunskap skapas. För att det ska kunna ske krävs enligt von Wright, en insikt från läraren som 

bygger på intersubjektivitet, att vi är ömsesidigt beroende av varandra i den pedagogiska situationen, 

att förstå att vi uppstår i interaktion med varandra och vår omvärld. Det relationella fältet är enligt 

Ljungblad (2016) ett ungt forskningsfält. I ett relationellt perspektiv på undervisning framträder 

relationen mellan lärare och elev och de relationella aspekterna av undervisningen studeras. 

Utgångspunkt för relationell pedagogik är barns rätt att delta i meningsskapande undervisning och 

uppmärksamheten riktas till samspelet mellan lärare och elever. Ett yrkeskunnande i relation kan 

förberedas med relationell teori men det kan inte ses som en metod eller strategi utan behöver utövas 

och praktiseras (Ljungblad, 2016). Vi ingår alltid i relationer som människor och i den professionella 

relationen i mötet mellan lärare och elev. Aspelin (2013) beskriver mötena som sam-varo och sam-

verkan.  Autentiska möten med eleven kräver en pedagog som kan växla mellan närhet och distans, 

vaket och oförbehållsamt. Det är en mellanmänsklig aktivitet som inte kan planeras. Enligt Juul och 
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Jensen (2003) innehåller relationer en konflikt mellan behovet att bevara och utveckla personlig 

integritet och behovet av att uppleva sig som värdefull i de gemenskaper vi tillhör. Juul och Jensen 

(2003) använder sig av begreppet samarbete i stället för anpassning för att ge en bättre bild av barnets 

aktiva bidrag till relationen. Barns medfödda förmåga och vilja att samarbeta gör det möjligt att med 

pedagogiska medel förena gruppens behov med individens, i större utsträckning än vi är vana vid att 

tänka. Barn och vuxna är primärt intresserade av att bli tagna på allvar i de relationer de upplever sig 

vara beroende av. I relationen vuxen – barn har vuxna i konfliktsituationen definitionsmakt. Det kan 

hindra barn från att uppleva att de blir tagna på allvar. Att känna sig hörd och förstådd och att någon 

faktiskt har lyssnat kan öka sannolikheten för att eleven blir delaktig i sitt eget lärande (Greene, 2008). 

Människan väljer oftast att samarbeta för att skydda sin integritet. Det är en styrka och en möjlighet att 

samarbeta. Förhållandet integritet – självkänsla är nära och de samspelar med varandra säger Juul och 

Jensen (2003). Låg självkänsla ger begränsade möjligheter att konsultera sin integritet och sitt inre 

ansvarstagande och det ger sämre förutsättningar för att formulera egna mål samt uppleva samarbete 

och samvaro som värdefullt. Det kan ta sig olika uttryck. Självkänsla är kopplat till den jag är medan 

självförtroende hamnar i upplevelsen av vad jag kan. I det pedagogiska arbetet finns två 

utgångspunkter som dels beror på barnets situation, dels på de professionellas förhållningssätt. Att 

aktivt utveckla ett personligt ansvarstagande under alla omständigheter är positivt för den vuxne och 

relationen till barnet (Juul & Jensen, 2003). Ur ett relationellt perspektiv är begåvningar och förmågor 

inte fasta eller givna, utan något som genom sammanhang och situation kan upptäckas och utvecklas. 

Utgångspunkten är att som lärare se både på sig själv och eleverna som potentiellt kunnande och 

utvecklingsbara i den lärande situationen (von Wright, 2009). 

Kategoriskt perspektiv 
Det kategoriska perspektivet har en mer medicinsk utgångspunkt och det kategoriska synsättet 

gällande specialpedagogiska behov har under tiden efter andra världskriget och framåt varit rådande. 

Med det perspektivet ses orsakerna till elever i problem som liggande hos individen, utifrån ett 

normalitetstänk där problemet ses som en individuell brist (Sjöberg, 2006). Det är eleven som har 

problem och behöver åtgärdas. Diagnostisering av eleven har legat till grund för det mer medicinska 

synsättet på elevens svårigheter. Åtgärder för de brister som eleven haft har speciallärare och 

specialpedagoger ansvarat för, utifrån att det är individen som har specifika svårigheter som behöver 

korrigeras eller avhjälpas genom kompensatoriska åtgärder, eller avskiljas från ordinarie undervisning. 

Då detta perspektiv utgår från att orsakerna till elevens svårigheter ligger hos individen själv, blir de 

specialpedagogiska insatserna kompensatoriskt inriktade (Nilholm, 2003). Det kompensatoriska 

perspektivet handlar om att elever sorteras utifrån ett normalitetstänkande och därför utsätts för 

särskilda åtgärder. Det blir av vikt att kartlägga och diagnostisera individen för att kunna kategorisera 

denne till en grupp eller diagnos. Målet blir att hitta rätt undervisningsmetod, som ger individen rätt 

undervisning utifrån diagnosen/kartläggningen. De medicinska och psykologiska utgångspunkterna 

bestämmer specialpedagogiken i detta perspektiv (Nilholm, 2003). Här nedan visas en figur där 

skillnaderna i relationellt respektive kategoriskt synsätt ställs mot varandra (Sjöberg, 2006).  
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    Relationellt   Kategoriskt  

Den pedagogiska 

kompetensen 

  

Anpassar undervisning och 

innehåll till de olika 

förutsättningar som finns i 

lärandesituationen 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Den specialpedagogiska 

kompetensen 

  

Kvalificerat stöd för att skapa 

differentiering gällande urval 

av innehåll och undervisning 

Kvalificerat stöd relaterat till 

elevens visade svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

  

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår på olika 

sätt i relation till 

undervisningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheterna är knutna till 

individen, så som medfödda 

eller förvärvade på annat sätt 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Ansvar för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter och pedagoger 

med aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal 

Figur 1. Skillnader och konsekvenser för specialpedagogisk verksamhet utifrån olika perspektivval 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera några speciallärares upplevelser av sitt uppdrag och hur de uppfattar sina 

möjligheter att arbeta i enlighet med vad som beskrivs i examensordningen. Särskilt fokus ligger på 

samarbete med lärarna och samverkan mellan specialundervisning och ordinarie undervisning. 

Frågeställningar 

   

- Hur upplever speciallärarna i matematik att deras arbete ser ut i den pedagogiska praktiken? 

- Hur ser speciallärarna på relationen mellan examensordningen och den egna 

speciallärarrollens utformning?  

- Vad ser speciallärarna för utmaningar respektive möjligheter i den egna speciallärarrollen? 
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   Metod 

 

Studien har en kvalitativ ansats eftersom det lämpar sig bättre än kvantitativa ansatser, när syftet inte 

är att förklara utan att förstå det som ska analyseras (Backman, 2008). Den kvalitativa undersökningen 

försöker beskriva olika individers uppfattningar och deras förståelse av den företeelse som studeras 

(Hartman, 2004). Vi har inspirerats av en fenomenografisk ansats då fenomenografin syftar till att 

synliggöra variationen i individers uppfattningar om företeelser eller omvärlden (Dahlgren & 

Johansson, 2012). Uppfattningarna om samma företeelse varierar kvalitativt och det finns skilda sätt 

att förstå företeelser. Djupet av förståelsen kan relateras till antalet aspekter och individens förmåga att 

relatera dessa till varandra. Som metod valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att med hjälp av intervjuer kan empirisk kunskap fås om intervjupersonernas 

typiska erfarenhet av ett ämne vilket ligger i linje med vår studies syfte. Semistrukturerade intervjuer 

är i lägre grad strukturerade men standardiseringsgraden är hög (Hartman, 2004). Den 

fenomenografiska forskningen belyser uppfattningar av verkligheten. Fenomenografin vill synliggöra 

variationen i individers uppfattningar om företeelser eller omvärlden snarare än analogier (Dahlgren & 

Johansson, 2012). Den kan ge ett fördjupat kunnande kring det mänskliga lärandet och vår förståelse 

av världen omkring med utgångspunkt i lärandet. Ur en fenomenografisk synvinkel gäller det att 

kunna urskilja det väsentliga i de olika sätten att förstå och uppfatta fenomen. Analysen grundar sig i 

huvudsak på detta. Det betyder att det krävs ett grundligt tolkande arbete i organiserandet och 

kategoriserandet av respondenternas utsagor (Johansson, 2009). Det kan i den fenomenografiska 

intervjun innebära att be respondenterna beskriva något, som i detta fall sin yrkesroll. Empirin blir det 

samlade materialet med intervjuutsagor.   

Studiens deltagare/urval 
Vid urvalsprocessen sökte vi efter yrkesverksamma speciallärare som tagit examen i den nya 

speciallärarutbildningen i matematik. Studiens syfte var bland annat att studera uppfattningar och 

möjligheter i specialläraruppdraget och det var djupet snarare än bredden vi var intresserade av. Då vi 

avsåg djupintervjua dessa bedömde vi att sex speciallärare skulle kunna vara ett rimligt antal med 

tanke på arbetets omfattning och förmodade svårigheter att hitta informanter. Antalet examinerade 

speciallärare i matematik är ännu inte så många och därför blev vår urvalsprocess ett 

tillgänglighetsurval (Hartman, 2004). Vi började med att skicka ut ett gemensamt mejl till 

skolpersonal (rektorer, speciallärare, specialpedagoger och lärare) från vår bekantskapskrets på ett 20-

tal olika skolor där vi bad dem att tipsa om de hade någon speciallärare enligt de kriterier vi sökte. 

Genom denna sökväg fick vi tre svar. Vidare provade vi båda också att via de specialpedagogiska 

nätverk vi är delaktiga i skicka ut en liknande förfrågan - har ni någon på er skola ni kan tipsa oss om?  

Denna sökväg gav inga resultat. Därefter provade vi med sociala medier då tanken var att vi skulle 

kunna hitta informanter som självmant svarade ja och därmed visade ett intresse för att delta. Via ett 

internt nätverk på Facebook fick vi flera svar från speciallärare som var villiga att ställa upp. För att 

säkerställa anonymitet skickades svar endast som privat meddelande till de personer som visat 

intresse. Då flertalet var boende i andra kommuner än våra valde vi att avvakta med att boka in dessa 
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men skrev att vi vore tacksamma om vi fick ha dem i åtanke om behov skulle uppstå framöver i 

processen. Vi ville i första hand ha direktkontakter i våra intervjuer och så långt som möjligt undvika 

telefonintervjuer. Genom denna grupp fick vi fatt i en speciallärare som föll inom vår urvalsram. 

Dessutom togs kontakter via Twitter där ytterligare en person anmälde sitt intresse. Vår sjätte och sista 

speciallärare hittade vi via snöbollseffekt (Hartman, 2004) då vi vid samtal med en av våra 

respondenter, fick tips om ytterligare en person att intervjua.  

 

Alla våra deltagare är kvinnor. De är nyutbildade i sitt yrke med examen 2014 respektive 2015 vilket 

har sin naturliga förklaring då de första speciallärarna påbörjade sin utbildning i matematik år 2008. 

Våra respondenter har utbildats på tre olika lärosäten, Stockholm, Umeå, Mälardalen. Flera av våra 

respondenter har haft specialpedagogiska uppdrag även innan de blev färdigutbildade. Alla våra sex 

respondenter hade en lärarutbildning i botten. Fyra av dem är 1-7 lärare, en är F-6 och en är 4-9- 

utbildad. Alla har någon form av grundutbildning i matematik. Endast en av våra respondenter har 

särskild inriktning matematik i sin grundutbildning. Övriga har kompetensen i kombination med 

svenska och en har specialpedagogik som inriktning. Flera har gått kompletterande fortbildning vid 

tiden mellan grundutbildningen och speciallärarutbildningen. Skolorna som respondenterna arbetar på 

ligger i tre olika kommuner. Skolorna har ett elevantal på mellan 250-500 elever. Två av våra 

respondenter fördelar sin tid mellan två olika skolor. Två av våra respondenter är ensamma med 

specialpedagogisk kompetens på sina skolor. På övriga skolor är de två eller tre personer, 

specialpedagoger eller speciallärare anställda. Fyra av skolorna i studien är F-6 skolor, en är F-9 skola 

och en respondent arbetar på en 7-9 skola respektive gymnasium. 

Genomförande 
Analysen bör finnas med i tankarna redan inför intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). En tematisk 

intervjuguide upprättades (bilaga 1) vilket enligt Hartman (2004) minskar risken att frågorna landar 

utanför det tänkta området, vårt syfte. Vi intervjuade tre speciallärare var. Intervjuerna skedde på en 

plats som respondenterna själva valt, vilket i fyra av sex intervjuer innebär den egna skolan i ett ostört 

rum. De övriga två intervjuerna genomfördes på café i en avskild del. Våra respondenter hade också 

själva fått komma med förslag på tidpunkt för intervjun och vi eftersträvade en avspänd atmosfär. 

Intervjusvaren spelades in och transkriberades i nära anslutning till genomförd intervju. 

Vid analysen använde vi oss av ett analysexempel av Dahlgren och Johansson (2012) genom att vi 

först vid genomläsning av de transkriberade utskrifterna var och en bekantade oss med materialet och 

förde anteckningar. Sedan försökte vi skilja ut betydelsebärande enheter och för vårt syfte relevanta 

delar ur utskriften. I ett första skede utgick vi från frågeställningarna för att se vilka tänkbara teman 

som skulle utkristalliseras. Dahlgren och Johansson beskriver detta som kondensation. Det innebar för 

oss att vi sökte efter betydelsebärande enheter i vår datainsamling kopplat till våra frågeställningar. 

Utifrån kondensationen gjordes grupper möjliga att relatera till varandra. Grupperna namngavs och 

därefter betraktade vi våra funna grupper. Inom fenomenografin är ett mål att urskilja skillnader i 

upplevelser. Vi jämförde vilka varierande synpunkter som framkommit. Vi bekantade oss återigen 

först var och en med materialet och gjorde egna förslag till kategorier. Därefter diskuterade vi och 

omarbetade grupperna ett antal gånger under processens gång. Detta benämns som förhandlad 
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samstämmighet och blir ett sätt att validera resultatet enligt Dahlgren och Johansson (2012). Rent 

praktiskt markerade vi dessa enheter i färg, klippte ut dem och sedan grupperade vi dem utifrån 

innehåll. Detta utfall skrevs sedan in i ett dokument som användes för vidare bearbetning. I utfallet 

fick vi från början åtta kategorier som vi sedan efter vidare tolkning och ifrågasättande kunde samla i 

fyra kategorier. Resultatet redovisas här utifrån de kategorier som vi tagit fram med utgångspunkt i 

Dahlgren och Johanssons (2012) analysexempel. De fyra kategorier som efter digert prövande föll ut 

var Speciallärarrollen, Relationer, Samarbete och samverkan respektive Inkludering - en känsla av 

sammanhang. Dessa redovisas med korta sammanfattningar och med citat från respondenterna och 

analyseras sedan utifrån frågeställningarna i ett relationellt perspektiv i diskussionen. Särskilt fokus i 

vår studie ligger på samarbete med lärarna och samverkan mellan specialundervisning och ordinarie 

undervisning. De lärare som kan betecknas som arbetande i ordinarie undervisning har i vår studie 

funktionen av klasslärare, mentorer eller ämneslärare. Som samlingsnamn väljer vi att använda oss av 

begreppet lärare och syftar då på de lärare som arbetar i ordinarie undervisning.   

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet   
Vi har strävat efter att vara så noggranna som möjligt i beskrivningen av tillvägagångssättet för att ge 

läsaren en trovärdig bild av undersökningen. Trovärdighetens viktigaste delar är tillförlitlighet och 

överförbarhet. Tillförlitlighet innebär att beskrivningarna i arbetet är trovärdiga. Vi har vid upprepade 

tillfällen kontrollerat intervjuutskrifterna mot våra beskrivningar. För att visa att insamling av material 

är relevant i förhållande till forskningsfrågan, har vi kontinuerligt stämt av mot våra frågeställningar 

och utifrån dessa ordnades våra fyra kategorier. Därefter kommer överförbarheten som innebär att 

arbetet bör ha en uttömmande redogörelse så att andra personer kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. Alla steg i processen ska vara så fullständiga att studiens upplevs 

pålitlig (Trost, 2005). Genom att förhålla oss till och beskriva den kontext där vi befinner oss försökte 

vi skapa validitet gällande våra urval och våra tolkningar, så att det vi avsåg att belysa blev det vi 

belyste. Ifrågasättandet i denna process är nödvändig, då det skapar en trovärdigare väg fram till det 

slutgiltiga urvalet (Johansson, 2009). För oss har det handlat om att försöka åskådliggöra den del av 

den pedagogiska verklighet som vi studerat.  

Forskningsetiska aspekter 
I all forskning är det viktigt att reflektera över de etiska frågorna. Det handlar också om att respektera 

forskningsdeltagarnas, i det här fallet speciallärarnas, integritet (Wallén, 1996). De tillfrågade 

speciallärarna har gett sitt godkännande till att vara med i studien i sin helhet. De har också samtyckt 

till att vi fick använda inspelningsverktyg vid intervjuerna. Intervjun som spelades in användes endast 

av oss och till detta arbete. Vi valde att avidentifiera skolor och respondenter med hänsyn till deras rätt 

till anonymitet. Vid intervjuerna framkom skillnader i åsikter och olika utgångspunkter för arbetet. För 

att det inte skulle bli möjligt att känna igen vilken speciallärare som sa vad valde vi att presentera 

resultatet i samlad form och därmed inte peka ut någon specifik individ. Intervjustudien förhåller sig 

till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekraven. I missivbrevet (bilaga 2) informerades respondenterna och meddelades om 

uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån informationskravet. Respondenterna fick i både brev och i 
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kontakten som togs innan intervjun veta att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

deltagandet när som helst under processen med utgångspunkt i samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). De fick även information om konfidentialitetskravet det vill säga att inget av det insamlade 

materialet skulle delges någon annan utomstående och att det skulle förstöras efter examinationen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades också om att datainsamlingen från våra 

intervjuer endast skulle användas i uppsatssyfte med utgångspunkt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer fanns frågor kring valet av respondenter 

och hur samtalssituationen kunde påverka dem. Hur skapas goda förutsättningar vid samtalet så att 

respondenterna inte upplever sig utsatta, kränkta eller misslyckade? Tanken var att vi i mötet med 

respondenterna skulle ha en bekräftande hållning och att utgångspunkten var ett samtal. Våra 

erfarenheter under samtalen visade på en positiv respons från respondenterna, där de blev sedda och 

lyssnade till. Att de fick tänka och prata färdigt och förklara. För oss har det känts som en förmån att 

få ta del av deras tankar och vi förhåller oss ödmjuka till detta.    

 

Resultat 
Resultatet presenteras här utifrån fyra teman med utgångspunkt i våra frågeställningar. Våra fyra 

teman är Speciallärarrollen, Relationer, Samarbete och samverkan samt Inkludering - en känsla av 

sammanhang. Varje tema kommenteras och exemplifieras med några citat från våra respondenter.  

Den första frågeställningen belyses under Speciallärarrollen, Relationer samt Samarbete och 

samverkan. Vår andra frågeställning synliggörs under Speciallärarrollen, Samarbete och samverkan 

samt Inkludering - en känsla av sammanhang. Tredje frågeställningen åskådliggörs i 

Speciallärarrollen, Samarbete och samverkan samt Inkludering - en känsla av sammanhang.  

 

Speciallärarrollen 
 

De intervjuade speciallärarna uttrycker alla att de trivs med sitt jobb och känner att de har möjlighet att 

påverka vad och hur de arbetar. De känner att de får mycket tillbaka även om uppgiften inte alltid 

upplevs som enkel. 

 

Jag tycker jag har fått världens bästa jobb men inte lätt, utan utmanande 

 

Orsaken till varför man valt just matematik som inriktning skiljer sig åt. Det kan ha handlat om eget 

behov av kompetensutveckling eller om skolans behov av kompetensen. Även den debatt som uppstått 

efter de sjunkande nationella resultaten av PISA-och OECD proven har haft betydelse. En del har haft 

det egna matematikintresset som utgångspunkt för valet av inriktning, medan andra valt inriktningen 

utifrån de behov som uppkommit i den pedagogiska verksamheten. Det framkommer skillnad i synen 

på vad som ingår i uppgiften som speciallärare och även vad som är specifikt för speciallärarrollen och 

dess specifika yrkeskunskap. Det ses både som en smal kompetens med inriktning på kunskaper i 
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ämnet och som en fördjupad roll där kompetensen för undervisningsupplägg, analys och bedömning är 

god.  

 

Om jag fokuserar på matematiken, så tror jag att det är delvis en djupare förståelse för 

ämnets komplexitet och elevers, ja och lärandets komplexitet i ämnet matematik. Vad sker 

mellan, alltså vad sker mellan varje individ som elev. Och i en lärsituation. Där känner jag att 

vi egentligen har enorma kunskaper. Vad är det som kan ske på vägen där? Både utifrån 

lärarens intentioner, det stoff man väljer och dom elever man har med sig. Där har vi med oss 

bedömningsverktyg, analysverktyg, kompetenser, forskning, där .. i det mötet.  

 

Uppfattningarna skilde sig också åt vilka elever som bör ingå i en speciallärares målgrupp. På en skola 

där matematik fanns som inriktning och många elever framstod som särskilt motiverade, var 

specialläraren tydlig med att dessa inte ingick i hennes primära målgrupp. Fokus på de 

specialpedagogiska insatserna hamnade tydligt på elever i matematiksvårigheter.  

 

 

Och dom eleverna träffar ju jag aldrig. Och det är inte intressant. För mig. Jag vill ju ha de 

här som inte förstår varför 1 gånger 1 är 1 liksom. Det är det jag vill lägga krut på. 

 

 

En annan uppfattning som framkom var att uppdraget handlade om alla elevers lärande. Målgruppen 

för specialpedagogik inkluderar då även eleven som av olika anledningar är i behov av extra 

utmaningar inom matematiken. 

 

Stark vilja över en matematikundervisning som når fram till alla. Så jag är inte speciellt 

fokuserad på att nu ska vi åtgärda för dem som eventuellt har det svårt.  

 

I rollen upplever några av speciallärarna att de har arbetsuppgifter direkt riktade mot social 

problematik, medan andra anser att det är psykologen eller specialpedagogen som ansvarar för de 

arbetsuppgifterna. Hur skolan är organiserad och vilken övrig kompetens inom elevhälsan som finns 

påverkar speciallärarnas arbete ute på skolorna. Tillgången till psykolog och kurator ser olika ut på 

skolorna. Där psykolog eller kurator fanns aktivt närvarande uttryckte några av våra respondenter att 

deras fokus i mötet med eleverna alltid utgår från kunskapsrelaterade frågor. Där elevhälsans 

representanter var färre framstod speciallärarens uppdrag som bredare. Flera upplever att de har 

uppgifter bredare än den formella kompetensen. 

 

Koncentrationssvårigheter och utagerande barn som jag som speciallärare inte jobbar med 

på samma sätt, jag jobbar mer med kunskapsbiten   

  

Övrig specialpedagogisk kompetens på skolan påverkade också arbetets utformning. Ingen av våra 

respondenter arbetade enbart med matematik. De speciallärare som var ensamma med 

specialpedagogisk kompetens på sin skola arbetade med svenska i lika hög grad som matematik.  
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Jag jobbar inte bara med matte, jag jobbar med allt som behövs. 

 

Organisationsmässigt var flera av våra respondenter knutna till ett arbetslag eller stadium och 

ansvarade där för all specialundervisning. Flexibla lösningar framkom där specialläraren i matematik 

periodvis gick in och intensivarbetade med elever i behov av matematikstöd inom ett stadium de enligt 

organisationen inte tillhörde.  

 

 Sen faller det sig så att min kollega som jobbar i de lägre åldrarna har inriktningen svenska, 

jag har inriktningen matematik så att det är ju en ganska komplex situation egentligen 

 

Det framkommer oklarhet gällande uppdraget som speciallärare. Speciallärarna upplever att det skapar 

utrymme för olika förväntningar från lärare och rektorer på rollen ute på skolorna. Detta ger upphov 

till dilemman mellan den egna viljan, kompetensen och vad som faktiskt görs i den praktiska 

verksamheten. I samband med våra intervjuer uttrycktes funderingar kring behovet att tydliggöra det 

egna uppdraget inför övrig skolpersonal. 

 

.. men det där var en bra fråga, det ska jag faktiskt fundera på om de vet vad jag gör här. 

Egentligen.  

 

Kanske har vi som speciallärare inte riktigt fört fram tillräckligt tydligt om vad en 

speciallärare kan erbjuda. Vad bidrar vi med på en skola. Vad vi skulle kunna bidra med. Och 

andra sidan så kanske vi ha det men det är kanske inte just de sakerna som prioriteras i 

dagsläget. Äh, kanske kan det vara så att det är diffust för ledning och även för kollegor vad 

är en speciallärare, vad är en specialpedagog?   

 

Hur speciallärarollen utformats på skolan och hur skolan organiserat särskilt stöd sedan tidigare 

påverkar också hur speciallärarna uppfattar sina möjligheter att arbeta i enlighet med 

examensförordningen. 

 

Men dom har haft en speciallärare om det var för nåt år sen eller nåt sånt där som jobbade på 

liknande sätt 

 

Speciallärarna har en önskan om att arbeta mer med utveckling av det förebyggande arbetet och 

användandet av den matematiska kompetensen på djupet. Det ansågs dock att den praktiska 

verksamheten i vardagen inte gav möjlighet till detta. Mycket handlade om att lösa saker i stunden. 

Brist på struktur och strategisk planering av den specialpedagogiska organisationen hindrar det 

salutogena förhållningssättet. 

 

Jag ska ju jobba förebyggande också men det blir det ju sällan.  

 

 ..dom sa när vi började att ni kommer känna sen att ni liksom blir irriterade, att ni inte kan 

utveckla er som ni vill eller göra sakerna som ni vill och jag tänkte så här, men det var exakt 

så det blev. 
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Samarbetet med rektor är en faktor som avgör hur de upplever att de kan påverka sitt jobb, då rektors 

kunskap och insikt i det specialpedagogiska uppdraget skiljer sig åt. Några av våra respondenter 

upplever att de oftast har samsyn med sin rektor och att de blir lyssnade till.  

 

Grundvärdena är de samma, att det faktiskt är ett skolproblem och inte ett elevproblem   

 

Andra saknar samsyn med rektor och ser ett stort behov av att utveckla detta. Rektor fattar beslut utan 

att diskutera eller rådfråga, vilket skapar grund för missförstånd och osäkerhet. 

 

..elevvårdskonferenser med elever som inte jag har jobbat med, så står det oftast på 

protokollen att behöver jobba med specialläraren, behöver jobba med specialläraren  

 

Vi har ett stort behov av att prata oss samman lite grann. 

   

De som saknar samsyn får i högre grad skapa sina egna förutsättningar i arbetet och får ställa krav på 

rektor. Här krävs att speciallärarna tar ansvar för att driva de specialpedagogiska frågorna. 

 

Man kan inte vänta på uppdrag från rektorn. Jag har fått ta tag i och komma med förslag. 

 

På vissa av skolorna fanns arbetsbeskrivning, på andra fanns det inte. Två av de intervjuade 

speciallärarna hade varit med och tagit fram arbetsbeskrivningen. På någon skola bestämdes innehållet 

i speciallärarens arbetsbeskrivning centralt, högre upp i systemet. Där arbetsbeskrivningar fanns 

upplevdes det att den praktiska verksamheten på skolan, inte alltid samstämde med densamma.  

 

Det är väldigt så här titta vad fint vi har det. 

 

En konkret arbetsbeskrivning har inte diskuterats. 

 

 

Relationer  
 

Speciallärarna lägger stor vikt vid elevrelationen och vill värna elevernas utgångspunkter. Det gäller 

för alla elever, inte bara de i behov av särskilt stöd.  

 

Vi måste ju hela tiden värna elevperspektivet, jag ska ta elevernas perspektiv 

 

De ser det som en grundläggande del i sin kompetens, att både se och förstå elevens behov. Att kunna 

se och möta det som kanske inte syns, men som finns. 
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Det måste ju ändå någonstans vara att dels möta den enskilda eleven, sen kan jag tycka men 

det kanske är lite hur man är som person, men jag upplevde att jag lärde mig och fick mycket 

större förståelse för elever som har svårigheter som inte syns utanpå. 

 

Det är angeläget för speciallärarna att vara där för eleven, att vara ett stöd för dem och att ha ett 

empatiskt förhållningssätt. Det är också betydelsefullt att hitta vägar in och att ta hänsyn till och se 

hela eleven och inte endast kunskapsbehovet.  

 

Det är oftast utifrån kunskapsperspektivet man hamnar där, men för många elever så kan det 

ju, det berör ju, åtminstone där jag befinner mig, så går det oftast inte att bedriva en process 

med en elev enbart kring dess kunskapsbehov och dess lärande. För att det påverkar, har med 

beteende att göra, har med motivationen, det har med självkänslan att göra.  

 

Medvetenheten om att relationen är viktig ger speciallärarna exempel på. Utan en god relation är det 

enligt speciallärarna svårt att definiera vad som hindrar eleven i lärandet och skapa förutsättningar för 

lärande. 

 

Sen det som kan vara svårt är om man har många elever samtidigt att få den hära relationen. 

För utan relationen till eleven är det himla svårt att veta vad som är vad. Är det 

matematiksvårigheter eller sitter du på en ballong som håller på att spricka. 

 

I relationen kan man sen ge stöd och motivera genom att tro på och visa att man ser vad de faktiskt 

kan och gör. Att aldrig ge upp.  

 

Och det är ju mer, jag känner mig mer som en sån här som “Kom igen nu rå! Kom igen 

nurå!” istället för att säga “Varför har du inte gjort det här?” så då...det är så jag gör. 

 

Styrkan i speciallärarrollen upplever flera att det är just möjligheten att möta individen. De har tiden 

för samtal som kan uppstå i ett möte med en elev som kanske inte blir sedd i den stora gruppen. Där är 

samtalen med eleven kring svårigheterna en väg till att öppna för att tala om det som känns jobbigt. 

 

Men det blir ofta samtal för att de har svårigheter som de inte kommer över och vi försöker 

klura ut vad det är som brister och vilka hinder de ser åah då är det ju så där att det blir 

samtal, kanske mer spontant…. 

 

Det finns också förståelse för svårigheterna för klasslärare att se varje enskild individ och skapa 

relation i det stora sammanhanget, som klassrumsundervisning, där gruppen är i fokus.   

 

Ja, men det är jättesvårt det där. men det är nog mer så att...jag tror att klassläraren kanske 

ser klassen. Jag ser enstaka elever. Och det är väl det jag ska göra liksom. 
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Samarbete och samverkan 
 

Alla våra medverkande speciallärare uttryckte att samarbetet med lärarna är betydelsefullt. Synen på 

hur samarbetet med lärarna fungerar skiljde sig åt mellan våra respondenter. En av våra respondenter 

är mycket nöjd med samarbetet generellt. Det framkommer att det är beroende på individ och relation 

hur samarbetet fungerar.   

 

Vissa lärare är väldigt intresserade av att samarbeta, men sen är det ju de som det är lite 

svårare med, där man hamnar i nåt sorts missnöje 

 

Orsaker som speciallärarna framhåller till varför samarbetssvårigheter uppstår kan vara stress och en 

pressad vardag för lärarna. Otydlighet och olika uppfattningar kring hur samarbetet ska organiseras 

framkommer. 

 

Där är faktiskt förväntningarna olika. Självklart. Det är verkligen olika beroende på läraren 

kan man säga. Men i mångt och mycket, i lärares frustrerade vardag, så är det lätt att man 

har tankar om hur man skulle kunna jobba tillsammans, vad man skulle kunna göra, även om 

man har tankar, så man hamnar lätt i att “bara du är här” 

 

 Å ena sidan sitter vi och pratar om att vi måste mötas och vi ska försöka ses över 

planeringar. Den tiden, vi kommer inte dit. 

 

Det uttrycks en rädsla för att stöta sig med erfaren och kunnig personal. Lärare som kan sitt ämne 

matematiken bra i de högre årskurserna, kan visa en ovilja att släppa in och ta råd. Grundutbildning 

och kompetens inom matematik spelar in för möjligheten att skaffa sig mandat.  

 

För att jag är absolut ingen matematiker. För jag är speciallärare i matematik och jag 

pratade med en mattelärare här om dagen och ja sa det att jag är ju expert på i så fall hur jag 

ska nå eleven och hur tänker de. Och jag har ju tid att fråga. 

 

Sättet som våra respondenter tar sig an samarbetet skiljer sig åt. Det är med stor ödmjukhet och också 

med medvetenhet om det uppdrag de har, relaterat lärarna, som de hanterar samarbetet. Elevernas 

behov finns i fokus. I vissa fall går speciallärarna mer försiktigt fram.  

 

För att det är ju alltid svårt att kanske kritisera en lärare eller se att läraren måste ändra sitt 

förhållningssätt till eleven. 

 

Så att jag tycker att det är lite av mitt uppdrag också faktiskt att gå in och tycka. Men man får 

göra det jäkligt försiktigt 
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Det finns också behov av att markera och vara tydlig med hur samarbetet ska se ut, även om det kan 

stöta på motstånd från lärarna. Där har specialläraren med stor tydlighet visat hur den vill arbeta. 

 

Jag är ju tydlig med att jag gör särskilt stöd och jag är stenhård nu och jag måste vara 

stenhård jag kan inte börja gå in och hjälpa till då säljer jag min själ.    

 

Hur samarbetet organiseras skiljer sig åt. Det upplevs som att stödet i klassrummet inte ges på det mest 

effektiva sättet. Det saknas effektiv planering kring nyttjandet av den specialpedagogiska resursen. 

Speciallärarna upplever att de hamnar i en mer assisterande roll i klassrummet. Där man inte 

samplanerat upplevs tiden i klassrummet som mindre effektiv. 

 

Pyttepåstöd. Det behövs inte jag för egentligen, men jag kan göra det. Och man kan göra en 

skillnad. Absolut. Det är inte det jag säger, absolut inte. Vi gör skillnad i klassrummen. Men 

kanske kunde vi jobba på ett ännu bättre sätt. 

 

Hur mycket tid som speciallärarna lägger på samarbete med lärarna gällande undervisningen på 

gruppnivå i klassrummen och hur den tiden nyttjas skiljer sig stort.  

 

Jag vet att när jag presenterade mig här så sa jag att det är min tanke att jag ska komma mer 

ut i klasserna. Men jag började med det men det gav så lite. För just då står läraren där och 

föreläser.  

 

Stunder där klasslärare och speciallärare gemensamt hittat tid för samplanering framhölls som alltför 

sällan förekommande, men desto mer lyckat när det blev av. 

 

Och jag har tex. planerat en lektion och genomför den tillsammans kanske med hjälp av olika 

stationer eller att vi har gjort nåt extra praktiskt arbete eller nåt som kan tillföra något enligt 

vad vi har tänkt.   

 

Alla utom en av våra respondenter har själv arbetat i helklass tidigare och det uttrycks en 

samhörighetskänsla med klasslärarna. Två av våra respondenter arbetar på två olika skolor och i dessa 

intervjuer framkommer att de ser ett behov i att skapa goda relationer med klasslärarna för att kunna 

samspela kring eleverna.  

 

Jag lägger jättemycket tid på att vara med, att gå in i arbetsrummet, sätta mig ner, ta en frukt, 

prata med folk som råkar sitta där bara för att få det här flytande samtalet man har med 

kollegor när man sitter i samma arbetsrum. 

 

Speciallärarna uttryckte varierade sätt att utveckla samarbetet. Det kan vara fastlagda tider för 

handledning, men också naturliga och mer improviserade möten. 

 

Så vara ett bollplank är en viktig del för oss. 
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Tiden som är avsatt för handledning varierar. Två av speciallärarna har en fast tid i veckan inbokad på 

schemat för handledning, där lärare kan komma och ställa frågor.  

 

Jag har haft att på torsdagseftermiddagarna har jag sagt att jag har handledning, kan hjälpa 

till med att skriva åtgärdsprogram eller kartläggningar och så eller att de kan komma och 

diskutera elever. 

 

Några har inte tid avsatt för handledning, men önskar att tid fanns och att det prioriterades  

 

 Men när du pratar handledning så är det ytterst få av oss som har i dagsläget den typen av 

kvalificerade samtal där man har en, kanske varannan vecka, där man liksom följer upp och 

går vidare. Där sitter vi inte riktigt, men det skulle göra stor nytta om man kom dit. 

 

Att skapa relation och tydliggöra roll och uppgift visar sig i speciallärarnas berättelser vara både 

tidskrävande, komplicerat och viktigt. Vill lärarna inte ta emot stöd så blir förutsättningarna svåra.  

 

 Sen finns det vissa lärare som ba “hur gör jag, hjälp mig, hjälp mig, så det är både ock.  

 

 

 Inkludering - en känsla av sammanhang 
 

Det finns en samsyn hos respondenterna kring begreppet inkludering och att det är relaterat till att alla 

elever ska få känna sig delaktiga med möjlighet att lära och förstå matematiken. Vägen dit upplevs 

ibland som arbetsam och svåradministrerad.  

 

Det finns tankar om, jättefina tankar, som jag stöttar helhjärtat att om mentorn och den extra 

personen som då skulle kunna vara jag med min specialpedagogiska kompetens skulle kunna 

få tillfälle att reflektera över ett områdes planering som ligger i fokus framöver. Och hjälpas 

åt att anpassa och tillgängliggöra undervisningen så att den funkar för alla eleverna i 

klassen… 

 

Verksamheterna utformas på olika sätt, ibland i liten grupp, ibland i form av perioder med särskilt 

stöd, extra träning. Vissa elever i behov av särskilt stöd har schemalagd tid hos specialläraren. Den 

schemalagda individuella tiden varierar stort mellan skolorna. Sättet skolorna väljer att organisera det 

på skiljer sig åt. Speciallärarna uttrycker skilda synpunkter på huruvida de är tillfreds med att ge stöd 

enskilt. Det visar sig att det enskilda stödet visserligen ges, men det ses ofta som en 

kompromisslösning där lärarnas önskemål styrt. En önskan om att ha en mer medveten planerad 

stödundervisning framkommer. 

 

Vi fick ju lära oss mycket om det här att man inte ska segregera de så, men de flesta elever 

tycker det är skönt att komma hit och så….  
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Men de flesta tycker nog att det är skönt att man plockar ut några, de flesta elever tycker det. 

 

Det görs aktiva val att lägga merparten av sin undervisning som enskilt stöd. Enskilt stöd motiveras då 

som mest effektivt och i syfte att stärka elevernas självförtroende inom matematiken. 

 

För det är ju så det har skapats missuppfattningar på vägen. Och det är för mig inte det 

minsta fult, att jobba med elevers missuppfattningar, få dom att komma över det så att dom 

har en bättre grund att kliva vidare på sen. och då skulle jag mycket hellre, istället för att 

jobba en halvtimme i veckan med en elev vilja få knycka eleverna. Hitta en form så att man 

kan jobba en kortare period mer intensivt. Så släpper man det. Så man inte grottar ner sig i 

det här som är jobbigt hela tiden. Så vill jag jobba. 

 

Sammanfattning av resultat 
Anledningarna till att våra respondenter sökte till utbildningen som speciallärare i matematik, skiljde 

sig delvis åt. Några lyfte ett starkt intresse för matematik och hur ämnet kan användas för att inkludera 

alla. Intresse för den enskilde eleven lyftes fram i någon form från samtliga respondenter. Personliga 

intressen och motiv styrde valet av inriktning.  

 

- Hur upplever speciallärarna i matematik att deras arbete ser ut i den pedagogiska praktiken? 

Våra respondenter uttrycker att de trivs med sitt jobb och att de har stor möjlighet att påverka 

sin arbetssituation. Arbetsuppgifterna som våra respondenter beskriver att de har är skiftande. 

Ofta upplever speciallärarna att de har stor möjlighet att styra sina arbetsuppgifter. Roller och 

arbetsuppgifter fördelas utifrån hur den samlade kompetensen ser ut på skolan. 

- Hur ser speciallärarna på relationen mellan examensordningen och den egna 

speciallärarrollens utformning?  

Uppfattningarna om vad som ska ingå i speciallärarrollen varierar. Flera upplever att de har 

uppgifter bredare än den formella kompetensen. Det som framhålls som speciallärarens 

speciella yrkeskunskap är relaterat till medvetenheten om relationens betydelse och förmågan 

att möta individen.  

- Vad ser speciallärarna för utmaningar respektive möjligheter i den egna speciallärarrollen? 

Respondenterna ger olika bilder av försök med inkludering och vad det kan innebära i den 

pedagogiska praktiken. Speciallärarna vill utveckla det förebyggande arbetet men den 

praktiska verksamheten ger inte förutsättningar till det. Alla våra medverkande speciallärare 

uttryckte att samarbetet med lärarna som betydelsefullt och att stöd ges både individuellt och 

inom klassens ram. Skolledningens kunskap och engagemang är en faktor som avgör hur de 

upplever att de kan påverka verksamhetens utformning. 
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Metoddiskussion 
Då vi ville få en djupare förståelse för hur speciallärare i matematik såg på sin yrkesroll och den 

pedagogiska praktik i vilken de arbetar, passade en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer 

väl. Med inspiration av en fenomenografisk metodansats kan vi endast rikta in oss på att förstå våra 

respondenters upplevelser. Vi kan inte med säkerhet veta att det de beskriver överensstämmer med hur 

det faktiskt ser ut i vardagen.  

Enkätundersökning skulle ha gett oss en bredare bild av hur speciallärarrollen i matematik gestaltar 

sig. Vid sökning av tidigare forskning fann vi flera uppsatser där enkätundersökning används som 

metod men inte någon intervjuundersökning med vår aktuella målgrupp, speciallärare i matematik. Då 

vårt intresse riktades mot djupet snarare än bredden valde vi intervju som metod. Fältstudier hade varit 

intressant för att få syn på hur speciallärare arbetar i praktiken, men tidsmässigt inte möjligt. 

Kunskapen uppkommer i intervjun och påverkas av interaktionen i samtalet (Kvale och Brinkman 

2014). Resultat kan därmed ha skilt sig åt, då vi varit två olika personer som intervjuat, trots att en 

tydlig intervjuguide använts. I analysen av empirin blir vår kunskap och vår bakgrund ett aktivt 

redskap i tolkningen (Fejes & Thornberg, 2015). Då vi själva båda arbetar som speciallärare i 

matematik kan vi sägas ingå i målgruppen. Detta innebär att vi har förförståelse men skulle också 

kunna innebära att vi tolkat in vår egen erfarenhet vid analys av data. En kvalitativ forskare är sitt eget 

viktigaste instrument, det är forskaren som intervjuar respondenterna i vald miljö och också tolkar den 

insamlade empirin. Vi har tagit del av speciallärarnas berättelser och samtalat med dem (Fejes & 

Thornberg, 2015). Vi kunde inte på förhand veta vad vi skulle få reda på, utan det upptäckte vi i de 

mönster och kategorier som vi genom analysen kunde urskilja. Vi har inte kunnat genomföra 

intervjuerna tillsammans, vilket kan minska tillförlitligheten. Vi har dock gemensamt varit aktiva 

genom hela arbetet med studien och diskuterat allt från bakgrundslitteraturen, intervjuerna, resultat 

och slutsatser. Vi har följt etiska riktlinjer utifrån Vetenskapsrådet (2002) och våra respondenter deltog 

frivilligt i studien. Med detta underlag är vi medvetna om att vi inte kan generalisera.  

Diskussion  

Speciallärarrollen   
 

Synen på vad som bör ingå i rollen skilde sig åt mellan speciallärarna trots att de alla är utbildade 

inom samma tidsperiod och enligt samma kursplan och lärosäte i flera fall. Det finns oklarhet kring 

vad uppdraget innebär och även vad som ska ingå. En otydlighet kan skönjas kring varför de 

prioriterar vissa uppgifter. Liknande slutsatser framkom dels i enkätundersökningarna av Norman 

(2013) respektive Bengtsson och Lycke (2014) samt i Malmgren Hansens (2002) studie. 

Förutsättningarna på aktuell skola vad gäller elevunderlag, övrig specialpedagogisk kompetens, 

tidigare historik, samarbetsmöjligheter med rektor och lärare samt speciallärarens egna intentioner styr 

hur uppdraget gestaltar sig. Våra respondenter hade ofta vitt skilda uppdrag och arbetade med såväl 
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svenska samt uppdrag som kan härledas till specialpedagogens huvudsakliga uppdrag. På en liten 

skola med endast en specialpedagogisk kompetens blir detta naturligt. Utifrån sina olika 

utgångspunkter kan de ses som tusenkonstnärer i skolvardagen utifrån vad de faktiskt gör.  

 

Endast två av våra respondenter upplevde att de har en tydlig arbetsbeskrivning som de själva varit 

delaktiga i. Ett behov av att tydliggöra det egna uppdraget inför övrig skolpersonal framkom i våra 

intervjuer. Spänningsfält mellan de olika aktörerna i skolan kan uppstå vid otydlighet i uppdraget 

(Partanen, 2012). Då intressekonflikter uppstår kring hur stödet bäst ges hamnar ofta eleven i kläm 

(Nilholm, 2006). En tydlig arbetsbeskrivning, framarbetad i samråd med rektor och kommunicerad till 

lärarna ger förutsättningar för att tydliggöra rollen för den enskilde specialläraren samt för skolans 

övriga aktörer. Det specialpedagogiska arbetsområdet behöver definieras i samklang med 

specialpedagogiska värderingar och förväntningar (Göransson m.fl., 2015).  

 

En uppfattning som framkom från våra respondenter var att specialläraren är till för alla, där denne 

tagit rollen som speciallärare för alla elever (Ahlefeld Nisser, 2013). En annan uppfattning var att 

specialläraren endast är till för elever i behov av särskilt stöd och att de riktigt duktiga inte var 

intressanta för henne som speciallärare. Examensordningen (SFS 2011:186) anger dock att det 

specialpedagogiska uppdraget utgår från målet att kunna möta alla barns och elevers behov.  

Grundutbildning och kunskaper i matematik kan påverka synen på vilka som omfattas av den 

specialpedagogiska organisationen. Speciallärare med anställning i grundskolans högre årskurser 

respektive gymnasium kan i vissa fall anse sig ha begränsad ämneskompetens för att fullt ut kunna 

utmana alla elever.  

 

Utformningen av åtgärder skiljde sig åt, olika vikt lades bland våra respondenter vid att arbeta 

åtgärdande respektive förebyggande. Vilken specialpedagogisk orsaksförståelse (Lunde, 2011) och 

vilket perspektiv som tas, relationellt eller kategoriskt, har betydelse för vilken kunskap som anses 

relevant och hur yrkesrollen utövas (Göransson m.fl., 2015). I enlighet med Salamancadeklarationen 

(2006) är skolan ålagd att arbeta inkluderande och därmed sträva efter att inta ett relationellt 

perspektiv. I ett relationellt perspektiv läggs tonvikten av stödet på att skapa differentiering i innehåll 

och undervisning och hur lärsituationerna utformas för att gynna alla, snarare än ett stöd med fokus på 

elevens visade svårigheter (Sjöberg, 2006). 

 

Att skapa plats för sin specialisering matematiken ses som en av utmaningarna. De speciallärare vi 

intervjuade har matematik som inriktning och hade alla sett till att matematiken fått en relativt 

framskjuten plats i den specialpedagogiska prioriteringen. Önskemål om att få möjlighet att djuploda 

sig mer i matematiken framkom också men speciallärarna tyckte sig inte ha utrymme för det då den 

praktiska verkligheten styr. Den kompetens de genom sin utbildning tillskansat sig inom matematik 

ansågs inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning ute på skolorna. I studien av Bengtsson och Lycke 

(2014) framkom att gällande de specialpedagogiska insatserna dominerade arbete med språkutveckling 

stort över matematikutvecklingsarbete. På skolor där det endast finns specialpedagoger eller 

speciallärare med läs- och skrivinriktning finns risken att de elever som är i behov av stöd i matematik 

inte prioriteras. Matematiken tenderar att bortprioriteras inom specialpedagogiken (Lunde, 2011). 

Detta gör att likvärdigheten mellan skolor inte kan garanteras då stödet ofta ges utifrån den kompetens 
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som finns på skolan.  

 

Enligt examensordningen (SFS 2011:186) förväntas specialläraren kunna kritiskt granska och 

självständigt ta initiativ, analysera och arbeta förebyggande. På skolor där rektor är mindre engagerad i 

den specialpedagogiska verksamheten blir det av vikt att specialläraren driver de specialpedagogiska 

frågorna. För att kunna göra detta behöver specialläraren känna ett mandat från rektor och aktivt arbeta 

för att de förebyggande och strategiska insatserna ska få utrymme i elevhälsoarbetet. Ansvaret för att 

erbjuda en likvärdig utbildning ligger dock alltid och förbehållslöst hos respektive skolas rektor 

(Malmgren Hansen, 2002). 

Relationer   
  

Genomgående i våra intervjuer framhålls möjligheten att se varje enskild elev som det specifika i 

speciallärarrollen, vilket skulle kunna benämnas den speciella yrkeskunskapen. Alla våra respondenter 

håller elevperspektivet främst och ser det som en utmaning att synliggöra och skapa förutsättningar för 

eleven i relation till undervisande lärare. I samklang med detta beskriver Malmgren Hansen (2002)  

hur kontakten och intresset för den specifika eleven utgjorde drivkraft och hur elevnära insatser lyftes 

som den största källan till nöjdhet i yrkesutövandet. Examensordningen (SFS 2011:186) anger att 

specialläraren förväntas ha god självkännedom och empatisk förmåga vilket blir av vikt för att kunna 

leva sig in i elevens situation och sätta eleven i förgrunden. I intervjuerna framkommer att 

speciallärarna anser det betydelsefullt med en god relation till eleven i syfte att hitta orsaker till varför 

lärandet inte fungerar. Lärare behöver utveckla tillitsfulla relationer till eleverna som en förutsättning 

för att lärande ska ske (Ljungblad, 2016). För att en tillitsfull relation ska uppstå är det av vikt att 

lyssna till vad eleven har att säga och att väga in dennes synpunkter i det framtida lärandet. Relation är 

viktigt i allt kunskapande om det finns svårigheter i inlärningen. I likhet med Ljungblad (2016) kan vi 

ställa oss frågan om det är extra viktigt med att ha en god relation inom matematiken. Emotionella 

svårigheter kan störa lärandet (Lunde, 2011; Magne, 1998) och få till följd att relationen och 

trygghetsskapandet blir mycket viktigt för elever i behov av stöd inom matematik. Ofta har lärare och 

elev ett gemensamt intresse av att skapa en trygg relation, men i fall där eleven visar mindre intresse 

ligger ansvaret på läraren (Juul & Jensen, 2003) vilket kan ses som pedagogens förmåga och vilja att 

ta på sig fullt ansvar för relationens kvalitet, den pedagogiska etiken.   

 

Det specialpedagogiska perspektivet kan ses som ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv 

(Ahlberg, 2013). Att känna sig hörd och förstådd och att någon faktiskt har lyssnat kan öka 

sannolikheten för att eleven blir delaktig i sitt eget lärande (Greene, 2008). Elevens egna 

föreställningar om sin matematiska förmåga påverkar lärandet (Forsmark, 2009). Då självkänslan är 

låg blir också förutsättningarna sämre till att eleverna själva förmår ta ansvar för sitt lärande (Juul & 

Jensen, 2003). Utgångspunkten för specialläraren blir här i likhet med det som beskrivs i 

examensordningen (SFS 2011:186) att inta ett empatiskt och inventerande förhållningssätt. Det 

motivationsskapande arbetet lyfts av speciallärarna som en framgångsfaktor i arbetet med elever i 

behov av stöd, då dessa inte sällan uppvisar en svag självbild (Eriksson-Gustavsson & Samuelsson, 

2007). Konflikter uppstår ofta kring matematiken där eleverna kan uppleva tröskeln stor att ta sig över. 
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För en gynnsam matematikutveckling spelar möjligheten att känna framgång och delaktighet en 

betydande roll (Ljungblad, 2016). Det som verkligen gör skillnad och grundlägger matematisk 

medvetenhet för elever i matematiksvårigheter är när de får uppleva förtroendefulla matematiska 

samtal där läraren är gediget intresserad och kan ta del av elevernas tankegångar (Ljungblad, 2001). 

Dessa möten måste få ta tid vilket kan vara svårt att tillgodose i den stora gruppen (Lunde, 2011). 

Individuella och flexibla strategier som kopplas till elevens specifika behov blir avgörande om 

specialundervisningen ska ge effekt. 

 

Att anpassa lärmiljöerna så att alla elever blir inkluderade i ett meningsfullt sammanhang ställer krav 

på pedagogens medvetenhet och förhållningssätt. Kunskap om relationer blir en förutsättning för ett 

inkluderande förhållningssätt och för en undervisning och kunskapsbildning tillgänglig för alla. 

 

Speciallärarna uttryckte en förståelse för att lärare med ansvar för den stora gruppen kan ha svårt att 

hinna se varje enskild elev. Att skapa en undervisningsrelation är både arbetsamt och tidskrävande, 

men undervisningens relationella aspekter kan inte negligeras (Ljungblad, 2016). Frågan blir hur de 

relationella aspekterna hamnar högre upp på agendan vid planering av lektioner och strukturering av 

tiden. Didaktiska kollegiala diskussioner förs på skolorna och har fått en mer framskjuten position på 

många skolor genom olika utvecklingsprojekt som exempelvis mattelyftet och PRIO. Utmaningen i 

dessa ämnesdiskussioner blir att planera för och ta hänsyn till de olika individer som ingår i gruppen 

och ska ta emot budskapet. Om lärarna fokuserar på innehållet i lektionerna framstår den pedagogiska 

kompetensen som mer undervisningscentrerad (Sjöberg, 2006) och läraren har mindre tid och ork till 

att anpassa undervisningen till den enskilde eleven. En lärares relationskompetens blir en förutsättning 

för didaktisk kompetens (Ljungblad, 2016). Relationsarbetet måste ges utrymme (Lilja, 2013) I detta 

arbete blir specialläraren en viktig samarbetspartner för att utveckla de relationella och inkluderande 

aspekterna i lärmiljöerna. 

 

Samarbete och samverkan 
 

Samarbetet med lärarna framhålls både som en utmaning och en möjlighet i våra intervjuer, för att ge 

eleverna möjlighet att delta på sina villkor i ett inkluderande sammanhang. Detta markerar Hylander 

(2011) då det visar sig att samarbete mellan yrkeskategorierna inom skolan ger bättre förutsättning att 

lyckas med det specialpedagogiska uppdraget. Där det finns en samarbetskultur med ett gemensamt 

ansvarstagande, blir också den specialpedagogiska funktionen framgångsrik. Samarbetet ses som en 

framgångsfaktor. Då eleverna tillbringar större delen av sin tid i klassrumsundervisning blir en 

flexibilitet nödvändig där specialundervisningen samspelar med ordinarie undervisning (Lunde, 2011).  

Relationen mellan läraren och specialläraren blir en faktor som kan gynna respektive hämma 

samarbetet. För att möjligheter till lärande ska kunna utvecklas krävs det insikter från lärarna som 

bygger på intersubjektivitet, att vi är ömsesidigt beroende av varandra i den pedagogiska situationen 

(von Wright, 2009).  

 

Belastningen av det medicinska synsättet, att individen äger problemet och att den behöver åtgärdas 
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(Nilholm, 2003) kan skapa hinder för utveckling av samarbetet. I våra intervjuer framkom att vissa 

lärare har en bild av att speciallärarens uppdrag innebär till största del att elever särskils från 

klassrummet i likhet med den gamla speciallärarrollen. Om den samlade skolpersonalen antar ett 

mestadels kompensatorisk perspektiv (Nilholm, 2003) sorteras elever ut från ordinarie undervisning 

och specialundervisningens fokus blir eleven (Sjöberg, 2006). Vilket perspektiv som tas får 

konsekvenser för hur yrkesrollen utövas påpekar Göransson m.fl. (2015). För att speciallärarna ska 

kunna arbeta inkluderande räcker det inte med att de själva intar ett relationellt perspektiv. En samsyn 

på skolan krävs då ett inkluderande arbete endast kan bedrivas i samarbete med klasslärarna. Med 

elevens främsta i förgrunden blir det av vikt att specialläraren kommunicerar och diskuterar sin 

inkluderande roll samt arbetar förebyggande i syfte att skapa förutsättningar till en meningsskapande 

undervisning (Ljungblad, 2016) och en dynamisk lärandesituation (von Wright, 2009). 

 

Möjlighet till samtal där specialläraren är en kvalificerad samtalspartner är en möjlig väg och en vilja 

från våra respondenter. I examensordningen (SFS 2011:186) framkommer kompetensen för 

handledande samtal, men den nyttjas inte på skolorna. Här finns en utvecklingspotential för att stärka 

samarbetet och lärmiljöerna. 

 

Resurser, förståelse och tid för samtal framhålls som ytterligare framgångsfaktorer. Viljan till 

samarbete finns ofta i grunden, men lärares pressade vardag bromsar och det kan behöva ingjutas lite 

hopp och ork (Malmgren Hansen, 2002). Resurserna i skolan är begränsade och måste användas på det 

mest effektiva sättet, där elevens bästa med självklarhet är i fokus. Elevens lärande och välmående är 

hela skolans ansvar, där specialläraren bör ha en stödjande och samarbetande roll (Partanen, 2012).  

Prioritering behövs för att utveckla en samarbetskultur (Hylander, 2011). Utvecklingen av samarbetet 

med lärarna kring elever och undervisning visar sig kräva lyhördhet och känslighet där speciallärarna 

försiktigt provar sig fram. En fråga vi kan ställa oss är hur det blir mindre känsligt som speciallärare 

att kritisera? Ödmjukhet kombinerad med kunskap och kompetens är en framkomlig väg, vilket kan 

vara både tidskrävande och tålamodsprövande. Här är förmåga till empati, förståelse för individens 

egenart och rätten till den och även förmåga till analys av lärmiljö och elev-lärarrelation viktigt. Med 

utgångspunkt i det relationella läggs vikten på det som visar sig i lärandesituation och i det samspel 

som pågår mellan lärar-elev (von Wright, 2009).  

 

Utan tid för gemensam eftertanke och planering finns risken att specialläraren blir en hjälplärare i 

klassrummet och ger det som en av våra respondenter uttryckte som “pyttepåstöd”. Lärarna visar att 

det finns en fara för att de hamnar där, bland annat på grund av den historiska belastning 

hjälplärarrollen gett (Ahlefeld Nisser, 2013). Speciallärarens uppgift blir att åtgärda elevens 

svårigheter utifrån tanken om att individen själv bär problemen. De specialpedagogiska insatserna blir 

då kompensatoriskt inriktade (Nilholm, 2003). Eleverna sorteras utifrån ett normalitetstänk och utsätts 

därför för särskilda åtgärder. Den praktiska verksamheten ger en bild av en speciallärarroll som 

befinner sig långt ifrån den tanke som beskrivs i examensordningen. Där står att specialläraren ska 

leda utveckling av det pedagogiska arbetet och göra utvärderingar och uppföljningar av det 

pedagogiska arbetet, utifrån målen för att kunna möta alla barns och elevers behov och vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i de frågor som rör specialiseringen, i det här fallet, 

matematikutveckling (SFS 2011:186). Speciallärarens roll borde med andra ord vara att stötta lärarna i 
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den löpande undervisningen, där lärare tillsammans med specialläraren skapar ändamålsenliga 

anpassningar för att matematikundervisningen ska ge möjlighet till utveckling och lärande för alla. Är 

det en organisatorisk fråga där det endast handlar om att skapa tid för gemensam planering? Eller är 

det rollens historiska funktioner som skapar hinder i utförandet? Det kan vara så att samspelet mellan 

dessa två frågor gör att organisationen inte ger utrymme för det samarbete som krävs. Koppling kan 

göras till Helldin (2010) som menar att i en perspektiviserande verksamhet bedöms perspektiv utifrån 

sin giltighet i det sammanhang där de verkar. Vi behöver kunna se och ge uttryck åt olika 

uppfattningars befintlighet, förhållanden och ursprung för att kunna ifrågasätta våra vanemässiga 

förklaringar. Ett sätt att synliggöra identiteter och roller i den pedagogiska verksamheten som vi tar för 

givna, för att kunna skapa förändring. 

Inkludering - en känsla av sammanhang 
 

De svårigheter som kan upplevas i skol och undervisningssituationen kan många gånger härledas till 

att begreppet “en inkluderande skola” bygger på politiska beslut och att det inte finns garantier för att 

alla verkligen omfattas (Ahlberg, 2013). Den skolsituation där vi skapar följsamhet och flexibilitet mot 

elevens situationella svårigheter, ger möjlighet till större känsla av delaktighet (Gerrbo, 2012). 

Inkluderingsbegreppet behöver diskuteras menar Claes Nilholm (Cervin, 2016, mars) och ersättas av 

pedagogisk flexibilitet, där en hög känsla av sammanhang betonas.  

 

I alla våra intervjuer framkom ett intresse för den enskilde eleven, vem denne är och vad denne 

behöver respektive tanken om inkludering. Det synliggjorde dilemmat mellan å ena sidan vikten av 

sammanhang och å andra sidan behovet av enskildhet för eleven. Utifrån en relationell pedagogik lyfts 

frågor av olika karaktär och problematiserar elevers möjlighet till delaktighet. Elevens unikhet, lärares 

etiska och omsorgsetiska ansvar är förutsättningar som måste samspela, för att skapa goda 

förutsättningar för delaktighet och inkludering (von Wright, 2009). Flera av våra respondenter 

upplevde att de inte riktigt kunde arbeta i enlighet med sina intentioner. Det här kan länkas till att 

speciallärarens kunskaper används annorlunda än vad utbildningen angav (Ahlefeld Nisser, 2013). 

Förutsättningarna skiftar mellan olika skolor. Vi ställer oss frågan hur detta påverkar likvärdigheten. 

 

För att skapa sammanhang behövs ett nära samarbete med klassläraren och i samspel med eleven själv 

utifrån relationella aspekter av matematikundervisningen. Partanen (2012) påtalar hur läraren med ett 

vägledande och optimistiskt förhållningssätt kan ge eleven förutsättning för utveckling. Lärare 

uppvisar ibland ett motstånd att efterleva det inkluderande förhållningssättet. Det krävs resurser, 

förståelse och tid för samtal för att skapa framgång. Viljan finns ofta i grunden, men lärares vardag är 

fylld av uppgifter. Det ställs också stora krav på läraren gällande individualisering i 

klassundervisningen (Engström, 2003). För att hinna uppfatta elevernas tänkande och hjälpa dem till 

mer hållbara och utvecklingsbara strategier krävs en kombination av specialundervisning och ordinarie 

undervisning, en pedagogisk flexibilitet, en god matematikundervisning som gynnar alla (Magne, 

1998). En följsamhet och flexibilitet mot eleven ökar möjlighet till delaktighetskänsla (Gerrbo, 2012) 

och med en pedagogisk taktfullhet och följsamhet skapas trygghet och tillit till lärare och 

undervisningssituationen (Ljungblad, 2016). Genom en flexibel undervisning uppstår förutsättningar 
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för allas lärande. Skolans uppdrag är att ge goda möjligheter till en positiv självbild och en identitet 

som en lärande individ (Assarson, 2009). Därmed ges möjlighet att i ett relationellt meningsskapande 

sammanhang få utveckla verktyg för lärande (Ljungblad, 2015). Speciallärarna uttrycker en stark vilja 

till en planerad pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i just detta. Trots denna vilja och det 

kunnande utbildningen gett, hamnar speciallärarna ofta i en situation där de medicinska och 

psykologiska utgångspunkterna bestämmer specialpedagogiken (Nilholm, 2003). 

Inkluderingsbegreppet och specialpedagogikens möjligheter behöver ägas av verksamheten, av de som 

befinner sig där hela vägen från ledningsgrupp till de undervisande lärarna. 

Specialpedagogiska konsekvenser 
 

Besluten om en inkluderande skola är politiska och den ideologiska målsättningen att skapa en skola 

för alla, skapar bekymmer, då tolkningen av begreppet inkludering skiljer sig åt i politiska och 

pedagogiska sammanhang (Ahlberg, 2013). Den inkluderande utbildningen är ingen självklarhet i 

dagens skola. Svårigheterna som upplevs i konkreta skol- och undervisningssituationer i utvecklingen 

av inkluderande undervisning beror på att besluten inte kan garantera att alla omfattas. Det är en 

målsättning som skapat bekymmer både gällande definieringen av begreppet och i realiserandet. 

Intressekonflikter kring organisation och ekonomi har lett till att glappet mellan den levda 

verkligheten och den formella blir ett dilemma (Atterström & Persson 2000; Nilholm 2006,). 

Utbildningen till speciallärare i matematik omfattas av en examensordning (SFS 2011:186) som 

tydligt beskriver den formella kompetens som uppnås genom utbildningen. I den pedagogiska 

verksamheten är specialläraren ibland en som tar hand om besvärliga elever, inte den som i planering 

med ledning och arbetslag använder sin kompetens för att skapa förutsättningar för lärande och 

utveckling för alla. Det visar ett tydligt glapp mellan de politiska besluten och verksamhetens 

förutsättningar. Kompromisslösningar leder oftare till traditionellt segregerande än nydanande 

inkluderande lösningar. När intressekonflikter uppstår är det ofta eleven som kommer i kläm 

(Atterström & Persson 2000; Nilholm 2006,). Motsägelsen i styrdokumenten mellan allas lika rätt till 

utbildning och delaktighet och samma tid för att uppnå samma mål, kan inte kännas som helt jämlika 

förutsättningar (Ahlberg, 2013). 

 

Den historiska belastningen behöver avlägsnas. Omgivningens förväntningar och krav på 

speciallärarrollen som en som tar hand om och åtgärdar elever utifrån normalitetstänkandet (Nilholm, 

2003) måste förändras och rollen definieras och tydliggöras. Speciallärarna utbildas i syfte att arbeta 

inkluderande med goda kunskaper i fråga om undervisningsupplägg och bedömning. Då 

speciallärarutbildningen återinfördes kunde det ses som ett perspektivskifte riktat mot ett mer 

individuellt synsätt (Isaksson, 2009). Utifrån det kan specialläraruppdraget ses som ett uppdrag att 

identifiera elever med skolsvårigheter och även genomföra stödinsatser. Examensordningen (SFS 

2011:186) beskriver uppdraget som ett individ, grupp och organisationsrelaterat uppdrag där även 

utveckling av undervisning och handledning av lärare ingår. Det innebär att målgruppen för 

specialpedagogisk verksamhet nu också innefattar lärarna, inte bara eleverna (Malmgren Hansen, 

2002). Spänningen mellan det relationella perspektivet och individperspektivet inom den 

specialpedagogiska debatten får konsekvenser för hur stöd utformas och realiseras (Isaksson, 2009). 
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Förändringsintentioner är tidskrävande och kräver resurser, förberedelse, och implementering genom 

utbildning och delaktighet (Malmgren Hansen, 2002). Om skolsvårigheter sätts i samband med brister 

hos den enskilde individen blir följden att åtgärderna blir särskiljande och utförs som en 

specialistuppgift (Isaksson, 2009) vilket inte alls samspelar med tanken om inkludering. Inkludering 

kräver en skolsituation där vi har följsamhet och flexibilitet mot elevens situationella svårigheter vilket 

ger möjlighet till större delaktighetskänsla (Gerrbo, 2012). Vi följer Claes Nilholm (Cervin, 2016, 

mars) i hans tankar kring inkluderingsbegreppet och att det behöver diskuteras och ersättas av 

begreppet pedagogisk flexibilitet, där en hög känsla av sammanhang betonas. Där blir medvetenheten 

kring speciallärares kompetens och kompetensutnyttjande en förutsättning för att kunna förändra 

synen på rollen och utveckla den praktiska verksamheten. Skolans personal bör äga definitionsmakten 

och med en specialpedagogisk grundkunskap hos alla som arbetar inom skolan, med tydlig vikt vid 

rektors kunskap och kompetens, finns förutsättningar för att göra undervisningens innehåll tillgängligt 

för alla. Där det finns en samarbetskultur med ett gemensamt ansvarstagande, blir också den 

specialpedagogiska funktionen framgångsrik.  

 

Det relationella perspektivet bygger på långsiktighet (Sjöberg, 2006). Att förändra strukturer tar tid 

och måste få ta tid om skolorna ska skapa hållbar verksamhet. Om ansvaret för de specialpedagogiska 

insatserna ligger enbart på specialläraren nås mer kortsiktiga lösningar (Sjöberg, 2006). I arbetslagen 

behövs tid för samskapande samtal där gemensamma krafter läggs på att utveckla lärmiljöer och 

anpassa undervisningen till att inkludera alla elever. Ses skolsvårigheterna som ett samspel mellan 

eleven och dess omgivning läggs ansvaret på hela skolans personal att eleven ska kunna delta i en 

inkluderande undervisning (Isaksson, 2009). Om elevers matematiksvårigheter identifieras tidigt kan 

det göra stor skillnad och förebyggas. Genom att fokusera stödet på lärmiljö och organisation blir inte 

eleven någon som ska “rättas till” Lunde (2011). Specialläraren blir med sina specialpedagogiska 

kunskaper en viktig stödfunktion (Partanen, 2012) och en ambassadör för de elever som är i behov av 

extra insatser. Med samarbete och ett optimistiskt förhållningssätt ges möjligheter att prioritera 

elevernas individuella behov. 

 

Att sätta eleven i förgrunden innebär också att sätta specialläraren till vissa delar i bakgrunden. En 

speciallärares uppgift i en inkluderande skolmiljö blir att ta ett steg tillbaka. Med ett relationellt 

perspektiv är närhet och empatiskt förhållningssätt viktigt. Denna närhet bör dock anta formen av en 

professionell närhet där specialläraren kliver åt sidan när eleven är beredd att ta ett kliv vidare. 

Specialläraren får inte göra sig själv som person för betydelsefull. Målet bör snarare vara att göra sig 

onödig och läraren desto viktigare. Därför bör en speciallärare inte ta över det operativa, vardagliga 

och nära elevarbetet allt för mycket. Speciallärare behöver skifta position och sträva efter balans 

mellan operativ närhet och strategisk distans (Partanen, 2012).  

   

Känsla av sammanhang och delaktighet har betydelse för att eleven ska utveckla sina 

matematikkunskaper. Den relationella aspekten blir viktig då delaktighet nås bäst genom trygghet. 

Lösningen till hur eleven kan finna sitt sammanhang ligger ofta hos eleven (Greene, 2008). Personalen 

inom skolan behöver därför lyssna till eleven. Vi kan fråga oss vad eleven själv anser är likvärdighet. 

Delaktighet kräver valfrihet så till vida att det finns olika sätt att tillskansa sig känslan av 

sammanhang. En parallell till elevers känsla av sammanhang är speciallärarens förhållningssätt 
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gentemot lärare. Allting sker i samspel mellan aktörerna i lärsituationen. I det relationella perspektivet 

ses begåvningar och förmågor inte som statiska, utan något som genom sammanhang och situation kan 

både upptäckas och utvecklas. Lärare och elever blir då potentiellt kunnande och utvecklingsbara i den 

lärande situationen (von Wright, 2009). Lärandet är en social process som sker i interaktion mellan 

omgivningen och eleven, där delaktighet, kommunikation och lärande är centralt (Ahlberg, 2013). Här 

behöver speciallärarrollen tydliggöras. Genom tydlighet ges förutsättningar för att i skolan skapa 

känsla av sammanhang och meningsfullhet (Antonovsky, 1987). En utgångspunkt för samarbete och 

känsla av meningsfullhet även för specialläraren i dennes uppdrag.   

Förslag på fortsatt forskning 
 

I vårt arbete har frågor väckts hur specialläraren med sin didaktiska och elevcentrerade kunskap kring 

matematiken skulle kunna bidra till att mer aktivt utveckla lärmiljöerna och matematikundervisningen.   

Som förslag på fortsatt forskning vore det intressant att studera speciallärares samarbete med 

förstelärare på skolorna. Hur dessa två yrkeskategorier kan samarbeta och utveckla skolan i kraft av 

sin gemensamma kompetens och i samspel med övrig skolpersonal. 

 

En annan intressant sak att studera skulle kunna vara det pedagogiska ledarskapet på skolorna och hur 

den specialpedagogiska kompetensen får ta plats i det sammanhanget utifrån ett förebyggande 

perspektiv. I vilken grad finns den specialpedagogiska kompetensen i ledningsgruppen på skolorna? 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

● Bakgrundsfrågor                                           

 

Hur länge har du sammanlagt varit anställd som speciallärare? 

Vilken är din grundutbildning? 

Vilket år tog du speciallärarexamen? 

Är ni flera med specialpedagogisk kompetens eller funktion på skolan? 

 

 

● Arbetsuppgifter   

                   

 Beskriv vad du arbetar med? 

- antal elever 

- uppgifter: 

 

    undervisning individuellt      

 

undervisning i mindre grupp 

 

      undervisning i vanlig klass 

 

kvalificerade samtal med enskilda elever 

 

Rådgivning med elevassistenter 

 

Rådgivning med lärare/arbetslag 

 

Samverkan med vårdnadshavare 

 

Samverkan med skolledning 

 

Utredning, upprättande av åtgärdsprogram - vem skriver? 

 

Samverkan med elevhälsan - sitter du i EHT? 

 

Samverkan med externa stödfunktioner (BUP, Soc)  

 

Ämnesutveckling 
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Samsyn med rektor om vilka arbetsuppgifter du ska ägna dig åt? 

 

Har du en arbetsbeskrivning? 

  

 

 

 

● Yrkesrelaterade värderingar 

     

 

Vad var viktigt för dig när du började din utbildning? 

 

Vad tänkte du efter avslutad utbildning att du ville jobba med? 

 

Upplever du att din kompetens inom matematik tas tillvara? 

 

Vad anser du är specialläres speciella yrkeskunskap?  

 

Vad tycker du är orsaken till att elever får svårigheter i skolan? 

    

 

 

 

● Förutsättningar 

 

Vilka förutsättningar upplever du att du har?  

- Hinner du med? 

 

Hur upplever du att samarbetet med klasslärarna fungerar?  

- Berätta? 

- Hur gör du?  

- Varför? 

 

Har du beslutsfattande roll?                                                                                                             

- tex styra resurser 

- Hur upplever du era EHT möten?                                                                                             

-Vilka deltar?                                                                                                                        --

Diskuterar ni förhållningssätt?                                                                                                                

-Gång? Är det läraren som anmäler ett ärende?                                                                

Förebyggande?   
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Bilaga 2  
Missivbrev 

 

Till specialläraren i matematik!  

 

Vi heter Jeanette Bernövall och Lisa Björklund och vi studerar till speciallärare med inriktning 

matematik på Stockholms universitet. Vårt examensarbete kommer att handla om 

speciallärarrollen. Vi är intresserad av vilka erfarenheter du som speciallärare i matematik 

har. Dina synpunkter och erfarenheter är viktiga för oss i vår undersökning. 

Intervjuerna beräknas ta ca 1, 5 h. Givetvis garanteras anonymitet, sekretess och 

konfidentialitet, vilket innebär att allt som sägs avidentifieras så att varken personens, 

skolans eller stadens namn kommer att kunna utläsas i examensarbetet. Diskussionen, som 

spelas in med hjälp av röstinspelning, kommer att transkriberas (nedtecknas) för att sedan 

analyseras av oss och vår handledare, Joacim Ramberg. Ditt deltagande är frivilligt och du 

kan avbryta din medverkan om och när som helst om du så önskar.   

 

Tid för intervju sker efter överenskommelse med respektive informant. 

 

Har du frågor om vår undersökning är du välkommen att kontakta oss via e-post eller mobil. 

Med vänlig hälsning och vi ser fram emot att du vill vara med! 

Jeanette Bernövall och Lisa Björklund 

E-post: jeaberno@gmail.com  :  lisakarinbjorjklund@gmail.com  
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