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Sammanfattning 

2008 återinfördes speciallärare som yrkeskategori, fast denna gång i en ny skepnad. Då det 
finns begränsat med forskning kring de nya speciallärarna ville jag fördjupa mig i hur dagens 
speciallärare arbetar och hur de ser på sin yrkesroll och sitt arbete med elever i matematik. 
Fyra verksamma speciallärare intervjuades där de fick ge sin syn på arbetet och om de önskar 
några förändringar i utformningen av sitt uppdrag kopplat till det kategoriska och relationella 
perspektivet. Studien har visat att det är skolans utformning, skolans elevantal och vilken 
specialpedagogisk kompetens som finns på skolan, samt speciallärarens egen drivkraft som 
avgör hur arbetsuppgifterna utformas. Gemensamt för de intervjuade är att de är med i 
elevhälsoteam, bedriver undervisning, olika former av handledning samt pedagogiska 
kartläggningar, screeningar och utformning av extraanpassningar. Dock saknar alla de 
intervjuade en konkret arbetsbeskrivning. Önskade förändringar som har kunnat urskiljas är 
viljan att renodla undervisningen till ett ämne så som endast matematik, finnas till för fler 
elever än bara dem som har svårigheter samt att få en tydligare uppdelning mellan 
speciallärarens och specialpedagogens uppdrag. 

Nyckelord: Specialpedagogiska perspektiv, specialundervisning, yrkesroll, 
matematiksvårigheter.  

 



 
 

 

Förord 

Jag vill passa på och tacka samtliga speciallärare som har ställt upp på mina intervjuer. Utan 
era beskrivningar och tankar kring specialläraruppdraget med koppling till matematik hade 
denna undersökning inte gått att genomföra. Jag vill även tacka min handledare som hjälpt 
mig i processen att färdigställa detta examensarbete.  

 

Sundsvall, februari 2020 

Helen Moen 
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Inledning 
Många barn kommer under sin skoltid att uppleva sin skolsituation som problematisk. Vissa 
av eleverna kommer att behöva extra stöttning för att nå de uppsatta målen. Stöttning i form 
av specialpedagogiska åtgärder blir då ett komplement till den ordinarie pedagogiken. 
Matematiken kan vara ett av de ämnen som eleven behöver få en sådan stöttning i genom 
anpassningar eller särskilt stöd. För den enskilda eleven är det av stor vikt att få tillägna sig de 
kunskaper denne kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier.  

Matematik som ämne är det näst största ämnet i skolan efter svenska (Skolverket, 2018). 
Under 2000-talet uppvisades en negativ trend bland svenska elevers prestationer i matematik, 
vilket resulterat i att staten gjort flera satsningar för att bland annat höja elevers kunskaper 
och därmed nå målen. Flera gånger har timplanen i matematik utökats samt att fortbildning i 
form av matematiklyftet genomförts runt om i landet för att höja undervisningskvaliteten. En 
ny speciallärarutbildning återinfördes 2008, denna gång med flera inriktningar varav en 
inriktning mot matematikutveckling.  

Nu när jag själv utbildar mig till speciallärare med inriktning matematikutveckling så har jag 
blivit varse om yrkets komplexitet. Historiskt sätt bestod speciallärares uppgifter till största 
del av undervisning av enskilda elever för att få bukt med sina tillkortakommanden. 
Speciallärares syn på elever i svårigheter har gått från ett kategoriskt perspektiv till att ett 
relationellt perspektiv förespråkas. Även synen på elever i svårigheter har förändrats i 
styrdokumenten vilket lett till ett inkluderande tänk. Både speciallärarutbildningen och 
specialpedagogutbildningen går parallellt vilket medför att två yrkeskategorier samtidigt gör 
anspråk på det specialpedagogiska uppdraget.  

Det finns inga tydliga riktlinjer i skolans styrdokument gällande de två yrkeskategorierna. 
Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015) framhåller i sin forskning att de 
övergripande målen i examensordningen för de båda utbildningarna har mer likheter än 
olikheter, samt att både speciallärare och specialpedagoger förväntas bära specifika sätt att 
identifiera samt arbeta med skolproblem. I forskning kring yrkesroller och uppdrag lyfter Von 
Ahlefeld Nisser (2014) ett problemområde för speciallärarna då gamla föreställningar kan 
krocka med nya föreställningar gällande speciallärares uppdrag. 

Detta har lett till att jag vill undersöka hur speciallärares arbetsuppdrag i matematik ser ut. 
Med tanke på hur speciallärarutbildningen har förändrats och utvecklats är det därför 
intressant att undersöka speciallärarnas arbetsuppgifter men också kopplingen till de 
specialpedagogiska perspektiven, då det påverkar hur det specialpedagogiska stödet sätts in. 
Med denna undersökning hoppas jag kunna ge en inblick i vad som idag ingår i 
speciallärarens uppdrag och speciallärarens syn på sitt uppdrag och önskningar i arbete med 
elever i matematik.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare som arbetar med matematik 
beskriver sitt arbete idag, deras syn på sitt uppdrag och hur de önskar att det var utformat. 
Detta för att få en djupare insikt hur verksamma speciallärares tjänster är utformade mot 
årskurs 1-6 ute på skolorna, eftersom forskning enbart kring speciallärares yrkesutövning och 
deras uppfattning om sitt uppdrag saknas.  

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar valts ut: 

1. Hur beskriver speciallärarna sina arbetsuppgifter och sitt arbete i matematik? 

2. Hur beskriver speciallärarna sin syn på uppdraget som speciallärare i matematik? 

3. Vilka förändringar i arbetsuppgifter beskriver och önskar speciallärarna? 
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Bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden inleds med ett avsnitt kring arbetets teoretiska referensram som 
har sin utgångspunkt i de specialpedagogiska perspektiven. Därefter kommer områden som 
behandlar specialläraren i ett historiskt perspektiv, specialpedagogisk kompetens, forskning 
kring speciallärares och specialpedagogers professioner, matematiksvårigheter och 
matematikutveckling att presenteras. 

Specialpedagogiska perspektiv 
Specialpedagogikens utformning kan ses och förklaras ur flera perspektiv och teorier. Dessa 
teorier och synsätt gällande varför det uppstår behov av särskilt stöd för vissa elever, 
resulterar i olika syn på vilka åtgärder som sätts in för att hjälpa eleven. Under årens lopp har 
dessa perspektiv skiftat och på så sätt påverkat utformningen av den specialpedagogiska 
verksamheten. Nedan kommer tre olika perspektiv att beskrivas, kategoriska-, relationella- 
och dilemmaperspektivet. Dessa perspektiv kan ibland ha andra benämningar och kan ibland 
ha lite andra innebörder. 

 
Kategoriska och relationella perspektiven 
I det kategoriska perspektivet blir eleven bärare av svårigheten och därmed knuten till 
individen med dess rötter i medicin och psykologin (Nilholm, 2005). Ibland benämns detta 
synsätt även som kompensatoriskt perspektiv eller ett bristperspektiv. De specialpedagogiska 
åtgärderna kommer i och med detta synsätt vara fokuserade på eleven och dess prestationer. 
De specialpedagogiska insatserna ska således kompensera för dessa brister som eleven 
uppvisar, eleven måste därför diagnostiseras och dess brister kartläggas, detta ur ett 
medicinskt perspektiv så rätt specialpedagogiska insatser sätts in (Engström, 2015). 
Normalitetsbegreppet blir inom detta perspektiv således viktigt då det bygger på att skilja 
mellan det onormala och normala. Speciallärarens eller specialpedagogens uppgift blev att 
undervisa dessa elever med utgångspunkt att de skulle komma ikapp sina normala 
klasskamrater, vilket skedde direkt med eleven eller tillsammans med andra i samma 
svårigheter. Då det gäller låga prestationer i matematik så lyfter Engström (2015) det som ett 
komplext fenomen där eleverna inom den traditionella pedagogiska diskursen utses som 
bärare av matematiksvårigheterna, eleven har matematiksvårigheter.  

Synsättet elever med svårigheter kan härledas ända tillbaka till 1800-talet (Ahlberg, 2001). 
Det är också i det kategoriska perspektivet som specialundervisningen har sitt ursprung. Detta 
synsätt var vanligt förekommande fram till 70-talet då perspektivet blev ifrågasatt gällande de 
individfokuserade och särskiljande lösningarna (Asp- Onsjö, 2017). Nilholm (2007) menar att 
det kompensatoriska perspektivet fortfarande till vissa delar har en dominerande position.  

I det relationella eller även kallat kritiska perspektivet anses det viktigt att se till elevens hela 
skolgång och interaktionen, samspelet och förhållandet som råder. Det relationella 
perspektivet utgår från att det är skolan som ska anpassas och förändras, inte eleven (Ahlberg, 
2001). Även i detta perspektiv utesluts inte möjligheten för speciallärare eller 
specialpedagoger att jobba direkt med eleven, men betydelsen av att arbeta med hela lärmiljön 
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samt att arbeta förebyggande poängteras (Nilholm, 2012). På så sätt ställs det högre krav på 
den vanliga pedagogiken då skolmisslyckanden ses som något utanför eleven. Ett problem 
som Nilholm (2012) lyfter är att det inte är så lätt för speciallärare och specialpedagoger att 
påverka klasslärare och ämneslärarnas arbete, vilket behövs för att få elever att lyckas i 
klassrummet i större utsträckning genom anpassad undervisning eller om det förebyggande 
arbetet fungerar. Under 1990-talet fick det relationella perspektivet sin uppgång då 
specialpedagogutbildningen startade, i och med detta skulle elevers svårigheter ses med 
utgångspunkt i lärmiljön (Persson, 2019).  

I tabell 1 nedan sätts de två perspektiven bredvid varandra för att ge en överblick över vilka 
konsekvenser dessa får för skolans specialpedagogiska verksamhet (Persson, 2019 s.167 
tabell 10). 

  

Dilemmaperspektivet  
I och med att skolan ska vara likvärdigt med lika mål för alla men samtidigt vara öppen för 
mångfald och variation uppstår dilemman som inte kan lösas men måste hanteras (Persson, 
2019; Engström, 2015). Nilholm (2005) framhåller därför ytterligare ett sätt att se 
specialpedagogiken utöver de grundläggande perspektiven som ovan behandlades, vilket han 
kallar dilemmaperspektivet. Dilemman kan ses som målkonflikter eller valsituationer där 
inget entydigt rätt svar finns över hur man bör agera. Specialpedagogikens uppgift blir därför 
att utjämna gapet mellan de praktiska möjligheterna som skolan har att bedriva undervisning 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av  
pedagogisk kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 
 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av special- 
pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisning och stoff 
 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevers 
uppvisade sårigheter 

Orsaker till special- 
pedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 
Svårigheterna uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
uppväxt- och 
utbildningsmiljön 
 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individburna 

Tidsperspektiv Långsiktigt 
 

Kortsiktigt 

Fokus för special-
pedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljön Eleven  

Förläggning av ansvaret 
för specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 
med aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, 
specialpedagoger och 
elevvårdnadspersonal 
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och samhällets intentioner med en skola för alla. Skolans dilemman blir således att hantera 
elevers likheter och olikheter för att hitta vägar och möjligheter som främjar den enskilda 
elevens lärande för att nå de mål som finns uppsatta. 

 

Specialläraren i ett historiskt perspektiv  
Om man ser till speciallärare i ett historiskt perspektiv så startade den första 
påbyggnadsutbildningen 1962 som ledde fram till en speciallärarexamen. Innan 
speciallärarutbildningen fanns en yrkesgrupp med benämning hjälplärare som genom 
hjälpklasslärarkurser fick en särskild kompetens att ta hand om de avvikande barnen (Bladini, 
1990). Specialundervisningen växte under 1940-talet och nya typer av specialklasser 
etablerades. Under 1950-talet började istället specialundervisningen organiseras i skolkliniker, 
dit elever fick gå för att få särskild hjälpundervisning (Malmer, 2002). En ny typ av 
speciallärare växte fram och kallades kliniklärare. Denna kunde ses som en diagnostiserande 
specialist som lärarna kunde beställa insatser av i syfte att behandla elever med 
skolsvårigheter (Bladini, 1990). Rollen som de utbildade speciallärarna fick efter sin examen 
var fortsatt starkt präglat av det kategoriska synsättet, d.v.s. att arbete med enskilda elever 
utanför den ordinarie undervisningen för att minska de tillkortakommanden och brister som 
eleven ansågs ha. 

Detta kategoriska synsätt var rådande fram till 1980-talet då specialpedagogiken fick kritik då 
allt fler elever misslyckas i skolan. Speciallärarens roll förknippades starkt med segregerande 
löningar av svårhanterade och avvikande elever, vilket ledde till förändringar i hur skolan 
hanterade dessa elever. Förändringarna resulterade i att man från 1990 inte längre kunde 
utbilda sig till speciallärare, utan en ny kategori introducerades, specialpedagoger. Den nya 
påbyggnadsutbildningen till specialpedagoger hade fyra specialiseringar nämligen, 
komplicerad inlärningssituation, döv- och hörselhandikapp, synhandikapp samt 
utvecklingsstörning. Mellan åren 1990-2008 bedrevs specialpedagogutbildningen ensamt för 
att etablera ett mer inkluderande sätt att hantera elevers lärproblematik. Detta synsätt var nu 
kopplat till det relationella perspektivet vilket resulterar i att skolan ska förändras så att alla 
passar in då alla barn är olika. Den specialpedagogiska kompetensen fick på så sätt rollen som 
förändringsagent på skolorna (Bladini, 1990). Specialpedagogutbildningen fick dock kritik då 
den till stor del handlade om skolutveckling och handledning istället för att rikta in sig mot 
konkret och aktivt arbete med elever i skolsvårigheter (Högskoleverket, 2006:10). År 2008 
återinfördes speciallärarprogrammet igen och nu med två inriktningar, språk-, skriv- och 
läsutveckling samt matematikutveckling samtidigt som specialpedagogprogrammet behölls. 
Ytterligare fyra nya inriktningar infördes i speciallärarprogrammen år 2011, 
utvecklingsstörning, synskada, grav språkstörning samt dövhet och hörselskada. Dessa sex 
speciallärarinriktningar går nu parallellt med specialpedagogprogrammet, båda dessa 
utbildningar leder till arbete med specialpedagogiska uppgifter (Högskoleverket, 2012:11R). 
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Specialpedagogisk kompetens  
Gällande specialpedagogens eller speciallärarens uppdrag och specifika arbetsuppgifter finns 
inga tydliga riktlinjer i skolans styrdokument. I skollagen (SFS 2010:800) omnämns bland 
annat riktlinjer för elevhälsans sammansättning och funktion i kap2 §25 vilket ska omfatta 
bland annat specialpedagogiska insatser. Den specialpedagogiska insatsen kan innefatta så väl 
specialpedagog som speciallärare men även en rektor med särskilt ansvar för 
specialpedagogiska insatser på skolan. Gällande speciallärares eller specialpedagogers 
yrkesfunktion framgår det bara att ”tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (Skollagen, SFS2010:800 s.9). Dessa 
pedagogiska insatser har inte varit knuten till en specifik yrkesgrupp varken i skollag eller i 
läroplaner. År 2016 kom nya direktiv där det framgår att den som ska undervisa i egenskap av 
speciallärare måste ha en speciallärar- eller specalpedagogexamen (Skolverket, 2016). Enligt 
skollagen (SFS 2010:800) är rektorn den ytterst ansvarig för det specialpedagogiska arbetet 
som bedrivs, och det är rektorn som vid information om att en elev inte når målen eller 
uppvisar andra svårigheter ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds och det 
skyndsamt. Det särskilda stödet får ges som komplement eller istället för den undervisning 
som eleven skulle ha deltagit i (SFS 2010:800 3 kap, 7§).  
 
I examensordningen (SFS 2017:1111) för speciallärare och specialpedagoger så framgår det 
mål, samt utgångspunkter för yrkets innehåll och riktning. Speciallärarens uppdrag och roll 
lyfts fram som självständigt arbeta för barn och elever i behov av särskilt stöd. Utöver det så 
finns antydningar om undervisning av elever, utredning, skolutveckling, samt handledning. 
Handledning i form av att vara en kvalificerad samtalspartner begränsas till att gälla 
speciallärarens specialiseringsområde, medan specialpedagogen ska axla de mer pedagogiska 
frågorna. Även skillnader i pedagogiska utredningar kan urskönjas i examensförordning (SFS 
2017:1111) gällande båda yrkeskategorierna. Specialläraren framhålls göra utredningar och 
analysera svårigheter för eleven i dess lärmiljö medan specialpedagogexamen leder till 
utredningar på alla nivåer individ-, grupp- och organisationsnivån. 
 
 
Forskning kring speciallärares och specialpedagogers 
professioner 
Oftast jämförs speciallärare och specialpedagogers professioner med varandra, vilken arena 
den ena eller den andra har erövrat och vilken arena som tillhör respektive yrkeskategori. Det 
är inte lika vanligt att undersökningar inbegriper enbart speciallärares roll, uppdrag och dess 
skillnader och likheter inom gruppen utifrån de olika specialiseringarna. Forskning gällande 
det specialpedagogiska uppdraget både i Sverige och i andra nordiska studier visar på en stor 
variation i hur uppdraget gestaltas ute på skolorna (Von Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson et 
al., 2015; Takala & Ahl, 2014; Takala, Prittimaa & Törmänen, 2009; Möllås, Gustavsson, 
Klang & Göransson, 2017). Både speciallärare och specialpedagogers uppdrag och roller 
visar att det gör anspråk på likartade kunskapsområden men att vissa skillnader kan urskönjas. 
De övergripande målen i examensordningen (SFS 2011:688) som infördes år 2011 är enligt 
Göransson et al. (2015) densamma för både speciallärare och specialpedagoger och finns mer 
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likheter än olikheter i målformuleringarna gällande de båda yrkesgrupperna. Forskning visar 
att speciallärarna gör ett tydligare anspråk på att undervisa elever i behov av särskilt stöd i så 
väl grupp som individuellt, samt att de anser sig ha goda kunskaper om kartläggningar samt 
utvärderingar av individuella kunskapsmål (Göransson et al., 2015). De gemensamma dragen 
som båda yrkesgrupperna gör anspråk på är att de arbetar med individuell/traditionell 
specialundervisning, utredningar, åtgärdsprogram, dokumentation samt samverkan med 
vårdnadshavare och elevhälsa (Göransson et al., 2015). Vilka arbetsuppgifter som den 
utexaminerade specialläraren eller specialpedagogen kommer att ha i sin tjänst grundar sig 
inte alltid på formell kompetens utan snarare på ”lokal förhandling där en fördelning av 
arbetsuppgifter sker mellan olika yrkesgrupper” (Möllås et al., 2017 s.46). I forskning 
beskrivs de två yrkesgruppernas uppdrag med uttryckssätten ”arbeta som specialpedagog” och 
att ”arbeta som speciallärare”. Specialpedagogens uppdrag ses ur ett vertikalt perspektiv med 
att följa eleverna genom skolans olika stadier och vara behjälplig sett i ett utifrånperspektiv. 
Speciallärares uppdrag ses ur horisontellt perspektiv där de arbetar med ämnesutveckling, 
handleder och ger tips och idéer i ämnet, klassrumsobservationer samt med undervisning i 
mindre grupp eller enskilt med elever ur ett inifrånperspektiv (Von Ahlefeld Nisser, 2014).  
 
Svårigheter i yrkesrollen 
Göransson et al. (2015) belyser att både speciallärare och specialpedagoger har svårt att utöva 
vissa arbetsuppgifter p.g.a. olika aktörers uppfattningar vad som ska ingå i yrkesrollen. Det 
specialpedagogiska uppdraget påverkas inte enbart av examensordningen utan också av andra 
pedagogers förhållningssätt och förväntningar på hur speciallärare ska jobba samt 
speciallärarens egna förhållningssätt. Von Ahlefeld Nisser (2014) menar att gamla 
föreställningar som att arbeta mycket individuellt med eleverna kan komma att krocka med 
nya föreställningar som den nyutbildade specialpedagogen/specialläraren har. Även en 
internationell studie av speciallärare i Australien, USA, Spanien och Nederländerna visar på 
samma problematik då synen på specialundervisning och elever med speciella behov styrs av 
rådande ”skolkoder” och en tradition av kategorisk specialundervisning (Emanuelsson 2001). 
Resultatet i nationella och internationella studier visar att det är svårt för yrkesgrupperna att 
etablera sin nya roll och utföra proaktivt arbete samt driva utvecklingen mot en inkluderande 
verksamhet och synsätt (Cole, 2005; Möllås et al., 2017; Emanuelsson, 2001; Cameron & 
Lindqvist, 2014).  

För att utveckla en mer inkluderande skola framhåller Haug (1998) att det är nödvändigt att 
alla lärare besitter grundläggande kunskaper i specialpedagogik. Sundqvist & Lönnqvist 
(2016) lyfter att den vanliga pedagogiken och specialpedagogiken måste förenas till en 
inkluderande pedagogik för att uppnå en inkluderande skola. Synsättet på elevens 
skolsvårigheter påverkar på så sätt arbetsuppgifter och uppdrag samt hur det pedagogiska 
stödet utformas beroende på om det ses ur ett relationellt perspektiv eller ett 
individperspektiv. Göransson et al. (2015) undersökning visar att lärare och specialpedagoger 
i Sverige representerar en relationell syn på skolsvårigheter. Som främsta orsaker till 
skolsvårigheterna ansåg deltagarna i undersökning bero på att skolan är dåligt anpassad för att 
möta elevers olikheter, att klasser/grupper fungerar dåligt eller att det finns brister hos läraren. 
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Specialundervisning 
Nationella studier visar att det vanligaste sättet att bedriva specialundervisning är i små 
grupper om 2-10 elever i intensivperioder men också under hela läsår eller terminer (Takala et 
al., 2009). Det direkta arbetet med elever anses fortfarande vara ett viktigt uppdrag för 
specialläraren men nu framhålls även en vilja att finnas till för alla elever och inte enbart för 
dem med svårigheter (Von Ahlefeld Nisser 2014). Takala et al. (2009) framhåller att vissa av 
speciallärarna i Finland tillbringade mer tid i klassen för att kunna stödja fler elever och att 
eleverna på så sätt inte missar något av sin vanliga undervisning. Vid arbete i klass upplever 
sig speciallärarna att de får en roll som assistenter i stället, detta då de saknas tid för 
samplanering tillsammans med lärarna (Von Ahlefeld Nisser, 2014; Takala et al., 2009).  
 
Arbetsbelastning 
Det arbete som speciallärare och specialpedagoger utför är så komplext och innehåller 
varierande och stor mängd arbetsuppgifter som kan bidra med en otillräcklighetskänsla och 
stress. Rektorer har en viktig funktion för att skapa förutsättningar för specialpedagogers och 
speciallärares ansvarsområden och roller (Skolverket, 2019b). Även studier i USA framhåller 
att speciallärarnas jobb är stressande pga. brist på tydlighet i sina roller, mycket pappersarbete 
samt känslor av ensamhet i sin yrkesroll (Cancio, Larsen, Mathur, Estes, Johns & Chang, 
2018). Känslan av ensamhet och otillräcklighet är något som de finska speciallärarna också 
ger uttryck för då de är ensam med sitt pedagogiska uppdrag (Takala et al., 2009; Takala & 
Ahl, 2014). 
 

Matematiksvårigheter  
Matematiksvårigheter är ett oklart begrepp och används så fort en elev inte klarar 
matematiken som förväntat. Malmer (2002) hävdar att orsaken till att många elever får 
matematiksvårigheter beror på att eleverna inte får det stöd eller den tid de behöver för att 
befästa grundläggande begrepp, samt att matematiken snabbt övergår till att bli för abstrakt. 
Det finns en tradition att skilja mellan specifika och generella matematiksvårigheter för att 
finna svar varför vissa elever upplever svårigheter i ämnet matematik. En bredare uppfattning 
av matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv är att föredra. 
Matematiksvårigheterna uppfattas då som ett ”multifaktoriellt problem som uppstår i 
samspelet mellan elevens lärstil inklusive kognitiva och emotionella förhållanden, 
matematikens innehåll och undervisningsformer ” (Lunde, 2011 s.33). 

Specifika svårigheter i matematik innebär en specifik störning hos individen och diagnosen 
dyskalkyli. Dyskalkyli är ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig talfakta och 
procedurer vilket gör att dessa elever får svårt att lära sig de fyra räknesätten. Butterworth och 
Yeo (2010) framhåller att det inte går att likställa matematiksvårigheter med dyskalkyli, då 
många andra faktorer kan ligga som grund för matematikproblemen. De som har dyskalkyli är 
som regel normalbegåvade men uppvisar problem med den kognitiva process vilket behövs 
vid arbete i matematik (Adler, 2007).  
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Vid generella svårigheter som även kalls allmänna svårigheter, innebär det att eleven behöver 
mer tid på sig för att lära och de har generellt ett långsammare tempo i sin inlärning både i 
tanke och i handling (Ahlberg, 2001; Adler, 2007). Svårigheterna kan även visa sig i fler 
skolämnen och de är jämna i sina svårigheter gällande sina färdigheter och strategier. 
Förenklat läromedel och ett långsammare inlärningstempo brukar vara bästa hjälpen vid dessa 
svårigheter framhåller Adler (2007). Ahlberg (2001) lyfter att för att kunna stödja elever i 
sårigheter måste man vara medveten om dess existens eller att svårigheter kan uppstå, samt ha 
idéer och tankar hur svårigheterna kan åtgärdas.  

  

Matematikutveckling  
Matematikutveckling är en del av den skolutveckling som skolor bedriver. Skolutvecklingens 
yttersta syfte är att utveckla verksamheten för både elever och personal. Skolutveckling 
inbegriper flera nivåer inom skolan och kan bl.a. handla om hur skolan på ett systematiskt sätt 
ska hantera svårigheter och bygga kunskap, vilket ofta har sin utgångspunkt hur elever når 
kunskapsmålen (Ahlberg, 2013). 

Sjunkande skolresultat bland svenska elever i matematik har lett till att staten gjort olika 
satsningar kring matematikundervisningen. Undervisningstiden utökades för grundskolans 
elever med 120 timmar under hösten 2013, som en direkt följd av de försämrade resultaten. 
Trots denna ökning av undervisning i ämnet ansågs det fortfarande som lågt internationellt 
enligt TIMSS-undersökningar. För att öka kvalitén i undervisningen startas 2015 en 
fortbildning i matematik, Matematiklyftet (Prop. 2015/16:149). Samma år gav regeringen ett 
uppdrag till skolverket att ta fram ett bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt 
matematik. Detta ledde till att skolverkets bedömningsstöd i årskurs 1 blev obligatoriskt från 
och med höstterminen 2016. Från och med höstterminen 2019 fick eleverna ytterligare en 
ökning av undervisningstiden. Denna gång förläggs den utökade tiden på högstadiet och 
omfattar 105 timmar, vilket gör att elever som börjar årskurs 7 detta år kommer att få totalt 
400 timmar undervisning i ämnet under sin högstadietid (Skolverket, 2019a).  

För att öka elevers måluppfyllelse har man de senaste åren gjort en rad förändringar, både 
inom skolan som helhet men även i matematikområdet specifikt. Bland annat startade man, 
2008, upp speciallärarutbildningen igen, dock i ny skepnad. Studiens syfte är att se hur 
speciallärarens yrkesutövning gestaltas ute i verksamheten samt deras syn på sitt uppdrag och 
hur de önskar att det var utformat 

 

Metod 
I följande kapitel redogörs för val och överväganden som gjorts i denna kvalitativa studie. 
Redogörelsen kommer att gälla metodval, urval, datainsamlingsmetod, genomförande samt 
bearbetning av analys. Avslutningsvis kommer forskningsetiska principer att redogöras. 
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Metodval 
Denna studie är en kvalitativ studie och för att besvara studiens syfte och frågeställningar 
användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2018) är intervjuer ett bra 
verktyg vid småskaliga forskningsprojekt där avsikten med att undersöka på djupet om 
åsikter, erfarenheter, känslor och uppfattningar samt att få samtala med nyckelpersoner som 
besitter värdefulla insikter och kunskaper.  

Studien har en teoretisk förankring till de specialpedagogiska perspektiven, vad det gäller det 
relationella- och det kategoriska perspektivet. 

 

Urval 
Avgränsningar har gjorts för att passa både studiens tidsramar samt syftet med studien. 
Utgångspunkten för urvalsgruppen var fyra verksamma speciallärare som bedriver 
specialundervisning med elever i matematik i skolår 1-6. Detta urval blev ett subjektivt urval 
genom att personer som har värdefulla insikter och erfarenheter i ämnet valts ut (Denscombe, 
2018). Urvalet var även ett bekvämlighetsurval då de personer som deltog i studien var de 
som var tillgängliga och tackade ja till att delta under den aktuella tidsperioden (Bryman, 
2018).  

I studiens inledning var syftet att genomföra denna undersökning i en kommun i Sverige. 
Först kontaktades den centrala elevhälsan i kommunen för information om vilka skolor som 
kunde ha speciallärare som passar in på urvalsbeskrivningen. När detta sätt endast resulterade 
i ett namn, mailades det istället ut missivbrev (Bilaga 1) till kommunens alla rektorer, med 
uppmaningen att vidarebefordra ett missivbrev (Bilaga 2) till de speciallärare som arbetar med 
matematik på rektorns enhet. Då det var få skolor som hade det urval som efterfrågades 
utökades sökområdet till flera kommuner i samma län. Via de olika kommunernas hemsidor 
kontaktades rektorer via telefon och mail, samt via mail till de speciallärare som stod angivna 
på respektive skola. Flera speciallärare tackade nej till att delta på grund av för hög 
arbetsbelastning i dagsläget. Även rektorer avböjde att vidareförmedla inbjudan till 
speciallärare att delta i studien, detta med tanke på speciallärarens redan höga 
arbetsbelastning. Efter att ringt och mailat till flertalet skolor samt direkt till 
specialpedagoger, tackade fyra speciallärare ja till att ställa upp som intervjupersoner i 
studien. 
 

Datainsamlingsmetod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer. 
Varför just valet av intervju grundar sig på att de kan ge en inblick i det valda ämnet ur den 
intervjuades perspektiv, d.v.s. hur speciallärarna arbetar och önskar att arbeta (Kvale & 
Brinkmann, 2014). De semistrukturerade intervjuerna skedde som personliga intervjuer 
mellan mig som forskare och intervjupersonen. De personliga intervjuerna genomfördes på 
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speciallärarnas arbetsplatser, detta under en tidsperiod av två veckor i oktober månad. 
Tidpunkten för intervjuerna varierade för att kunna tillmötesgå intervjupersonens personliga 
scheman och möjligheter, intervjun startade som tidigast klockan 9 och som senast klockan 
14. Själva intervjuerna spelades in med hjälp av en app på mobiltelefonen. Att spela in 
intervjuerna är något Kvale & Binkmann (2014) förespråkar då det ger forskaren möjlighet att 
koncentrera sig på dynamiken i intervjun och på själva ämnet. Forskaren har med hjälp av 
inspelningen möjlighet att gå tillbaka och lyssna på det inspelade för att uppfatta de exakta 
språkliga formuleringarna vilket inte kan göras om intervjun registrerats på annat sätt.  

 

Genomförande 
Alla intervjupersoner har fått mitt missivbrev via mail (Bilaga 2), där undersökningen syfte 
samt de forskningsetiska principerna redogjordes. Den fortsatta kontakten med 
intervjupersonerna har skett via mail eller via telefon där tid och plats för intervjuerna 
bestämdes. Samtliga intervjuer genomfördes på de skolor som speciallärarna arbetar. 
Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö i deras arbetsrum eller i det grupprum som de 
förfogar över. Innan intervjuerna startade förklarades syftet med studien samt att 
intervjupersonen fick ge sitt godkännande till att samtalet spelades in, vilket alla accepterade. 
Under intervjuerna användes intervjuguiden som ett stöd men ordningsföljden var flexibel 
utefter intervjupersonens egna redogörelser. Efter intervjuerna påbörjades bearbetning och 
analys av det insamlade data.  

 

Bearbetning och analys 
Att analysera och bearbeta kvalitativa data är enlig Bryman (2018) en av de största 
svårigheterna, då intervjuer kan utgöra ett omfattande datamaterial samt att inga färdiga 
modeller eller självklara metoder finns att tillgå som vid kvantitativa data.  

Bearbetningen av data som genererats startades direkt efter att intervjuerna genomförts. 
Ljudfilerna fördes först över till dator innan de lyssnades igenom flera gånger för att få syn på 
speciallärarnas uppfattningar. Efter det inleddes transkriberingen av rådatat. 
Transkriberingarna skrevs ut för vidare analys genom meningskoncentrering för att göra 
empirin mer överskådlig då den omformuleras och sammanfattas med färre ord (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Efter det kodades data för att finna likheter och skillnader i speciallärarnas 
berättelse, och för att finna teman och svar till studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Forskningsetiska principer 
För att inte deltagarna i studien ska känna obehag eller lida skada av sin medverkan kommer 
hänsyn att tas till de fyra forskningsetiska principerna vad det gäller informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 
missivutskick till rektorer och speciallärare kommer informationskravet att säkerställas då 
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information om studiens syfte och upplägg redogörs samt att deltagandet är frivilligt och att 
intervjupersonen när som helst kan avbryta sitt deltagande. Vad det gäller samtyckeskravet så 
krävs det människors samtycke att delta i intervjuer då det inte räknas som vanliga 
konversationer. När deltagaren gett sitt samtycke bekräftas det att de förstår att den därmed 
kommer att delta i forskningen samt att den intervjuades ord kan användas som 
forskningsdata (Denscombe, 2018). Innan intervjuerna startar så kommer även 
intervjupersonerna att få ge sitt samtycke gällande dokumentationen av intervjun genom 
ljudupptagning. Konfidentialitetskravet gör att de intervjuade kommer att avidentifieras och 
tilldelas fiktiva och könsneutrala namn så att identitet inte kan röjas, och det som sägs vid 
intervjuerna som kan röja identitet eller skola kommer att tas bort. Det insamlade data från 
intervjun kommer att förvaras tryggt och förstöras då studien är klar. Gällande 
nyttjandekravet kommer den data som samlas in genom intervjuerna endast att användas i just 
denna studie.  

 
Beskrivning av intervjupersonerna 
Kim är utbildad till speciallärare med inriktning matematikutveckling och undervisar endast 
elever i matematik. Utöver speciallärartjänsten har Kim ett uppdrag som förstelärare på 
skolan. Skolan som Kim arbetar på är en F-9 skola med ca 300 elever. Gällande den 
specialpedagogiska kompetensen på skolan så arbetar det idag endast en speciallärare vilket är 
Kim, men målsättningen är att det ska finnas två speciallärare som kan stötta upp i svenska 
och matematik.  

Charlie har speciallärarutbildningen med inriktning matematikutveckling men har 
specialundervisning med elever i både svenska och matematik. Skolan är en F-6 skola med ca 
140 elever. Den specialpedagogiska kompetens som finns att tillgå på skolan är en 
specialpedagog som arbetar 50% och en speciallärare på ca 80% vilket är Charlie. Charlie har 
utöver sitt specialläraruppdrag andra uppdrag så som förstelärare, schemaläggare, facklig 
representant samt undervisning i klass som traditionell klasslärare. 

Mio är utbildad till speciallärare med inriktning matematikutveckling och arbetar uteslutande 
med matematik men kan i vissa speciella fall även ha specialundervisning i svenska. Skolan 
är en 3-9 skola med ca 600- 700 elever. På skolan arbetar två specialpedagoger mot årskurs 7-
9 samt två speciallärare med inriktning läs- och skriv samt matematikutveckling mot årskurs 
3-6.  

Love har en utbildning som speciallärare med inriktning döv och hörsel, i grunden utbildad 
lärare i matematik och NO. Skolan är en F-6 skola med ca 400 elever. Den 
specialpedagogiska kompetensen som finns på skolan är två speciallärare, men tanken är att 
de ska vara tre stycken, två som arbetar mot åk F-3 samt en mot årskurs 4-6. Love arbetar 
med specialundervisning i både svenska och matematik i årskurs 4-6.  
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Resultat 
I detta kapitel redogörs resultatet som framkommit i de kvalitativa intervjuerna med de fyra 
speciallärare utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Deras tankar och citerade 
utsagor kommer att redovisas under delrubrikerna, speciallärarnas beskrivning av sina 
arbetsuppgifter och sitt arbete i matematik, synen på sitt yrke som speciallärare i matematik 
och förändringar i arbetsuppgifter samt önskningar. 

 

Speciallärarnas beskrivningar av sina arbetsuppgifter och sitt 
arbete i matematik 
Hur skolan är utformad, skolans elevantal och vilken specialpedagogisk kompetens som finns 
och hur kompetensen fördelas är några aspekter som avgör hur speciallärarnas arbete 
utformas. Ett exempel på detta är Kims beskrivning av omorganisationen som skedde vid 
hens anställning. Skolan gick från att ha allmänna speciallärartjänster för de yngre åren samt 
de äldre, till att specialläraren nu ansvarar för hela åldersspannet och endast bedriver 
specialundervisning i ett ämne. Detta upplägg var något som även Love önskade gällande sin 
speciallärartjänst. Dock fanns det på hens skola begränsningar i form av att årskurserna var 
spridda på flera byggnader. Detta gjorde att man valde att placera en speciallärare i varje 
byggnad som gjorde att speciallärarna ansvarar över flera ämnen. 

I speciallärarnas beskrivningar av sitt arbete så redogör alla de intervjuade att de saknar en 
arbetsbeskrivning av vad som skall ingå i deras uppdrag som speciallärare. Charlie är den 
enda som nämner sig har en arbetsbeskrivning gällande handledning, ”Den skrevs då jag blev 
förstelärare i matematik och den har hängt kvar och ändrats över åren men den är ju inte 
direkt kopplat till min roll som speciallärare”. Kim berättar att i sitt försteläraruppdrag ingår 
att arbeta med skolutveckling.  

Utöver detta framträder en gemensam bild att alla speciallärare ingår i skolans elevhälsoteam 
(EHT), undervisar elever i olika konstellationer, är med på olika typer av möten så som 
utvecklingssamtal och extramöten med föräldrar mm samt olika former av handledning. 
Speciallärarna är i olika grad involverade och delaktiga i pedagogiska kartläggningar, 
screeningar och utformandet av extra anpassningar. Alla speciallärare redogör också att de är 
eller har varit delaktiga i skolutvecklingsprojekt. Utöver detta så framkommer en del 
kringuppgifter som speciallärarna ägnar sig åt. Mio redogör: ”Vi är rastvärdar, försöker styra 
upp där för en bra rastverksamhet”. De andra speciallärarna redogör för lite andra 
kringuppgifter som att äta lunch tillsammans med elever, att de är ibland få rycka in och vara 
vikarier eller ha det övergripande ansvaret i skolbyggnaden.  

 

Undervisning  
Vad det gäller undervisning så försöker speciallärarna på ett eller annat sätt jobba i 
intensivperioder med cykler om 6-10 veckor beroende på skola. Detta för att fler elever ska få 
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tillgång till det specialpedagogiska stödet eller för att rektorn önskar det. Mio redogör att de 
arbetar med intensivperioder om åtta till tio veckor i syfte att hinna med så många elever som 
möjligt. Detta arbetssätt fungerar inte alltid, då vissa elever fortsätter att få stöd under hela 
läsåret. En gemensam bild som speciallärarna ger är att det är just elever som har svårt med 
matematiken över tid som får komma till dem och inte lika vanligt med de elever som enbart 
har tillfälliga dippar i sin matematikutveckling.  

Undervisningens utformning för att stötta dessa elever i matematik varierar bland 
speciallärarna. Dock framhåller alla att det kan röra sig om en- till- en undervisning, 
undervisning i mindre grupp eller stöttning i klass. Utifrån speciallärarnas redogörelser så är 
arbete i grupp som är det vanligast arbetssättet, vilket alla fyra intervjupersonerna redogör för. 
Mio beskriver att ”det blir mer i grupp för annars räcker vi inte till”, och menar på att det är 
så många elever som behöver stöttning och det är så få speciallärare. Kim berättar att när hen 
ska arbeta med en specifik elev kan även några andra i klassen få följa med, de andra som får 
följa med brukar variera. 

Kim, Mio och Love redogör att de utöver arbete i grupp även till stor del stöttar upp i klass 
och då riktas stödet mot vissa elever som behöver ha extra stöttning. Eller som Love beskriver 
att de ibland kan byta roller så klassläraren tar de elever som behöver extra stöttning och hen 
tar klassen. Att låta eleverna arbeta i mindre grupper eller vara kvar i klassen gör att det inte 
blir lika utpekande eller som Kim framhåller att de ska få känna sig som vem som helst vilket 
hen tycker sig se är viktigt i vissa åldrar. 

När speciallärarna redogör hur de arbetar med de elever som behöver särskilt stöd i matematik 
så utgår alla från konkret material, vissa använder sig även mycket av whiteboardtavlan, andra 
försöker arbeta så elevnära som möjligt, mycket praktiskt och etablera strategier samt mycket 
repetitioner. 

Vad det gäller extra anpassningar så arbetar speciallärarna inte bara med extra anpassningar i 
matematik utan det kan även innefatta andra ämnen. Som Kim uttrycker det; ”Att i matte 
behöver den det här i övriga ämnen den det här”. Kim berättar också att hen jobbar mycket 
med att anpassa läromedel, då många elever med perceptionssvårigheter upplever stress pga. 
bokens utformning, vilket gör att den vanliga matematikboken inte fungerar. Oftast förs en 
dialog med klassläraren gällande vad eleven behöver för typ av anpassningar. Eller som Mio 
berättar att läraren kommer till hen och beskriver, ”vi har det här behovet, vad har ni att 
erbjuda”. Både Love och Mio berättar även att de ser till att klassrummen är utrustade med 
t.ex. sittkuddar, hörselkåpor, olika typer av pillergrejer och klämmaterial samt tidshjälpmedel. 
 

Utredning  
Alla speciallärarna är delaktiga i screeningarna som skolorna gör, majoriteten av 
speciallärarna framhåller att det är lärarna som rättar och de själva kan bistå ifall det skulle 
behövas. Det är bara Kim som betonar att hen till stor del även rättar, detta för att få den 
övergripande kollen av vilka elever som presterat lågt eller vilken grupp som presterat bra. 
Den övergripande kollen anser Love få då hen sammanställer screeningarna.  
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Enligt samtliga speciallärare så är resultaten från screeningarna oftast bara en bekräftelse på 
det klasslärarna eller mentorerna redan har uppmärksammat och förmedlat till dem gällande 
elever i behov av särskilt stöd. Men ibland kan det ”vara någon som poppar upp men oftast 
har lärarna bra koll hur det är” som Love beskriver det. Kim beskriver att screeningar ibland 
kan visa att elever som upplevs duktiga trots allt kan ha luckor i taluppfattningen eller att 
vissa elever är så duktiga att de måste få utmaningar.  

Resultaten av dessa screeningar ligger sedan som grund till vilka elever som speciallärarna 
kommer att arbeta med. Kim som till stor del rättar själv anser att hen lättare kan avgöra vilka 
elever som hen ska ge stöd till, då hen kan se att klassen ”är en stark grupp, fast läraren 
skriker och tycker att mina behöver hjälp, och mina ska ha stöd”. Vid återkopplandet till 
klassläraren så försöker Kim även komma med tips: 

Att man sammanställer klassens resultat och återkopplar till läraren, så här ser gruppen ut och 
här skulle ni till exempel kunna jobba med de här tre grupperna, en tregruppsindelning när ni 
får möjlighet. Och så skriver man förslag på de här fem eleverna är svag så ha dem i en liten 
grupp och jobba med det här materialet. De här mitt i mellan gör så med dem. Så att de får 
förslag på färdiga gruppindelningar och även lite material. Ibland så är det även kring en 
individ, då är det ofta att man är med och anpassar materialet till den eleven. 

Charlie lyfter också att screeningar även är en viktig pusselbit ämnesmässigt vid pedagogiska 
kartläggningar.  

Gällande pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram så är alla 
speciallärarna på något sätt involverad men i vilken utsträckning varierar mellan 
intervjupersonerna. Mio redogör att de har lagt över det ansvaret till lärarna men att 
speciallärarna är med och stöttar, medan på högstadier är det istället specialpedagogerna som 
ansvarar och upprättar åtgärdsprogrammen. Både Kim och Love är de som upprättar 
åtgärdsprogram på sin skola och mot det åldersspann de arbetar emot. På Charlies skola är det 
både hen och specialpedagogen som tillsammans ansvarar för både kartläggningarna samt 
upprättandet av åtgärdsprogrammen. 

 

Skolutveckling 
Vad det gäller skolutveckling utöver arbetet i elevhälsoteamet (EHT) så är det bara Kim som i 
dagsläget aktivt jobbar med sådana frågor, då hen har det i sitt uppdrag som förstelärare. Det 
Kim ansvarar för är att hålla konferenser med övrig skolpersonal kring skolutvecklingsfrågor 
som bedömning, extra anpassningar och särskilt stöd mm. Love lyfter att det är förstelärare 
som ansvarar för större skolutvecklingsprojekt, men att hen själv har varit delaktig att i 
utarbetandet av kommunens screeningplan i matematik samt varit delaktig i skolverkets 
kompetensutvecklingsprojekt, specialpedagoglyftet kring anpassningar. Varken Charlie eller 
Mio deltar i något skolutvecklingsprojekt, men Charlie berättade att hen tidigare drev 
skolverkets kompetensutvecklingsprojekt, matematiklyftet, samt en NPF- satsning på skolan 
för att öka lärarnas förståelse och kunskaper kring barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
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Handledning 
Alla speciallärarna redogör att de har handledning i någon form, och det kan vara allt från 
ämnesspecifikt till mer övergripande. Denna handledning sker till stor del genom spontana 
möten med lärare oftast i personalrum och i korridorer. Kims redogörelse över sin 
handledning: 

Det blir mycket handledning fast ingen tänker på att det är handledning. För det är inte att jag 
går runt att jag ska handleda dig, för jag är inte specialpedagog och så. Men samtidigt så pratar 
jag mycket med klasslärare och mentorer.  

Love beskriver även att hens handledning också består av planerade och riktade insatser med 
utgångspunkter från observationer, där hen tillsammans med klassläraren tittar på vad som 
kan göras och vad som kan förbättras gällande undervisningen och läromiljön.  

Några av skolorna har delegerat ut handledningen på andra yrkesgrupper, så som förstelärare. 
Charlie som också besitter en förstelärartjänst och har det i sin arbetsbeskrivning beskriver 
också sin handledning främst som korridorsmöten men även mer strukturerat vid 
uppföljningar med elevhälsoteamet.  

 

Synen på sitt uppdrag som speciallärare i matematik  
De intervjuade speciallärarna redogör att de själva ganska fritt får utforma sitt uppdrag och till 
stor del själv bestämmer hur deras schema ser ut och vad de ska fylla sina dagar med. Detta är 
något som Love uttrycker:  

Jag har en sådan rektor som säger, styr över din tid. Samtidigt blir det ju även väldigt fritt, så visst 
skulle hon styra mer så skulle det på ett sätt vara bra men samtidigt gillar jag att bestämma själv 
hur jag ska lägga upp det. Det är jättesvårt. Det är mycket, det är väl känslan att inte riktigt räcka 
till. Många elever som behöver stöd och många lärare som behöver hjälp och stöd. 

Kim lyfter också denna stress och berättar att hen ibland känner sig splittrad mellan att hinna 
skriva klart dokument och åtgärdsprogram men samtidigt också hinna med elever, men med 
rektorns stöd i ryggen kan sådana situationer lösas. 

 

Uppdragets utformning utifrån skolans specialpedagogiska kompetens  
Den specialpedagogiska kompetensen varierade mellan skolorna vilket medför att 
speciallärarna får axla olika uppgifter, uppgifter som speciallärarna själva benämnde som 
specialläraruppgifter samt uppgifter som förknippas till specialpedagoger. Både Kim och 
Love är nöjda med att axla både specialläraruppdraget och specialpedagoguppdraget. Detta 
gör att de anser sig få en helhetssyn på problematiken och därmed på ett lättare sätt kunna 
hantera dessa. Gällande vilka arbetsuppgifter en speciallärare ska ha så förklarar Love så här;  

Ja det är jättesvårt, men jag tycker nästan att de ska ha det jag håller på med. Men samtidigt 
känner jag att jag gör ett jobb som… jag är både specialpedagog och speciallärare. Men 
samtidigt får jag också en väldigt bra helhet av barnen och lärarna på skolan. Vet inte om jag 
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egentligen skulle vilja välja bort något, fast det är ju väldigt mycket att hålla reda på när man 
ska ha alla delar.” 

När det kommer till Charlie och Mio anser de istället att uppdragen skall vara uppdelade. 
Detta då uppdragen på så vis renodlas och de får koncentrera sig på det uppdrag som de själv 
anser att en speciallärare skall utföra.  

Problematik gällande fördelningen av den specialpedagogiska kompetensen lyfter Mio 
då de på hens skola har fördelat speciallärarna till åk 3-6 och specialpedagogerna till 
7-9, vilket gör att specialpedagogerna arbetar som speciallärare även fast det inte ska 
vara så enligt Mio.  

En faktor som Charlie lyfter är att speciallärare som jobbar själv och på mindre skolor 
per automatisk får arbeta som specialpedagog samt ha både matematik och läs- och 
skrivinlärning. Arbetet med läs- och skrivinlärning framhåller Charlie att hen inte själv 
är proffs på, utan att där behöver hen själv en hel del handledning.  

 

Intensivperioder och undervisningssätt  
Kim lyfter svårigheten med att jobba med intensivperioder och tycker det blir svårt att släppa 
taget och ta nästa elev vilket gör att hen har kvar eleverna en längre tid och därmed till slut 
tenderar att leda till tidsbrist. Samtidig lyfter Kim fördelarna med att arbeta i intensivperioder 
då både eleven och läraren redan från början blir medveten om att det är under en begränsad 
period och inte alltid kan räkna med denna intensiva stöttning av specialläraren.  

I vissa fall förväntar sig läraren att specialläraren ska lösa elevens alla svårigheter. När 
samarbetet då eventuellt uteblir och specialundervisningen blir en isolerad verksamhet uppstår 
hinder, anser Love. Möjligheterna är då hen möter lärare som vill samarbeta och hjälpas åt för 
att finna lösningar. ”Lite farligt är det också med den enskilda undervisningen och som inte 
hänger ihop med den ordinarie undervisningen”, framhåller Love. 

Även Charlie och Mio lyfter problematiken och svårigheten att överbrygga den enskilda 
undervisningen och klassrumsundervisningen. Charlie beskriver vikten av att arbeta med 
samma områden och på så vis blir detta en förstärkning av det som behandlas i klassrummet. 
Vidare belyser hen svårigheten då arbetet i klassrummet oftast går för fort fram för dessa 
elever, vilket gör att de knappt hinner befästa någon kunskap innan nästa område påbörjas. 
Mio beskriver stressen att hinna med matteboken; 

Vi har försökt mer och mer att inte ta ut så mycket. och är det något… matte till exempel, då 
törs man ta en del träning och sedan ta boken för de blir så stressade eleverna att de inte hinner 
med. Ju högre upp de kommer ju svårare är det. När de är i femman, sexan då är det på jäsken 
att man kan plocka ut dem.  

Flera av speciallärarna beskriver att de även stöttar upp i klass. Kim framhåller att hen inte tar 
med någon ur klassrummet som inte vill, utan eleverna tjatar oftast själv om att få gå iväg från 
klassen. Dock menar Kim att så länge det funkar och ger något så stannar de kvar i 
klassrumment. 
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Love redogör så här gällande sin syn på den roll hen har i klassrummet; 

Ibland kan det också vara att man finns som en extra vuxen för att hinna med och hjälpa till, 
mer som en resurs fast jag vill inte kalla mig som en resurs för jag tycker inte att jag är det. 
Men att man finns med så de hinner med. Det blir ju också observation på det sättet när man 
finns med i klassen, då hinner man se, vad kan vi förändra? Vad kan läraren förändra i 
undervisningen? Vad kan jag ge för tips? Gör så här istället.  

Charlies har en annan syn på att arbeta i klass då hen anser att eleverna presterar bättre i 
mindre grupp och i lugn miljö än om hen som speciallärare finns med och stöttar i klassen.  

Love redogör även att hen oftast arbetar med grupper i matematik och framhåller att det är 
viktigt att lyssna på eleverna, då vissa elever tycker att det är jobbigt att jobba tillsammans 
med andra då de har det jobbigt och svårt och därför vill undervisas enskilt. Love redogör att 
hen inte tror på inkludering till 100%, då hen anser att dessa elever även kan få vara i mindre 
grupper och sammanhang.  

Gällande synen på hur en speciallärare ska arbeta i matematik, lyfter Mio sin osäkerhet kring 
sitt sätt att arbeta då hen uttrycker; ”Jag vet faktiskt inte, jag vet ju inte om jag gör rätt eller 
fel”, men framhåller att det blir bättre om stödet ges i klassen istället för enskilt. Mio lyfter 
samtidigt att det är det förebyggande arbetet som är viktigt, att hitta passande material så 
eleverna känner att de kan få lyckas men även förebyggande arbete gällande elevers 
välmående.  

Love lyfter även synen på sin roll som speciallärare kontra den roll hen hade som klasslärare i 
matematik.  

Man får ju möta de tuffaste eleverna inlärningsmässigt, så det kan ibland kännas lite tungt. Man får 
inte samma respons och feedback på arbetet man gör som speciallärare, som klasslärare får man 
det ganska snabbt. Här får man det inte på samma sätt, utan man får kämpa på och sedan ska man 
få det att fungera i klass också. Det är spännande men också svårt många gånger. 

 

Matematiksvårigheter 
Gällande matematiksvårigheter så ställer sig många av speciallärarna frågande till 
dyskalkylidiagnosen, men konstaterar samtidigt att det finns ett stort antal elever som har det 
kämpigt med matematiken. Charlie anser att matematiksvårigheter är mer komplext att jobba 
med än med dem som har läs- och skrivproblematik, då det är svårt att sätta fingret på vart 
problematiken sitter. Kims syn på matematiksvårigheter och diagnosen dyskalkyli;  

Jag sitter ju med jättemånga som har jättestora mattesvårigheter, men det sitter inte i att de har 
dyskalkyli. Utan det sitter i att de saknar det logiska tänkandet, uthålligheten, det är många 
faktorer. De har inget intresse för matte då det bara är grekiska. De har aldrig upptäckt det 
logiska och hur det hänger ihop, och då blir det ju tråkigt. Och så blir det en ond spiral. 

Även Charlie anser att det sitter i något annat, och att med tillräckligt mycket träning så lär de 
sig tillslut. Mio beskriver att hen har haft en elev som hade diagnosen dyskalkyli men lyfter 
att matematiksvårigheter oftast beror på andra saker och syftar till samhällets förändring, då vi 
idag inte använder pengar och att föräldrarna ringer till sina barn då de ska hem istället för att 
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lära dem klockan mm. Love framhåller att det inte är viktigt för hen om eleven har en diagnos 
eller ej, utan hen vet vad de behöver ändå. 

 En annan syn gällande matematiksvårigheter som tre av speciallärarna nämner är att det inte 
finns samma förutsättningar för elever med matematiksvårigheter kontra elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Inom matematiken finns inga program så som finns i svenskan gällande 
stavning och uppläsning av text mm. De hjälpmedel som används t.ex. miniräknare får inte 
användas som stöd vid t.ex. nationella prov. Charlie lyfter även svårigheten att det inte lika 
enkelt går att få föräldrar att träna matematik hemma då det är ett så vitt område, inom 
svenskan är det lättare då det gäller t.ex. lästräning. 

 

Önskade förändringar i arbetsuppgifter 
På frågan om det är något som speciallärarna vill förändra i sitt uppdrag framkommer inga 
stora visioner eller förändringar i sitt yrkesutövande. Förändringarna som framförs grundar 
sig mer på speciallärarnas känsla av otillräcklighet och/eller den lokala fördelningen av 
arbetsuppgifter. 

Kim och Love är de som känner sig mest nöjda över sin arbetssituation som speciallärare då 
de anser det viktigt att verka på flera plan för att få den övergripande blicken. Dock framhåller 
båda känslan och stressen att inte räcka till, vilket alla speciallärarna ger uttryck för. Love 
uttrycker det; ”Ibland kan jag känna att det är mycket administrativt på bekostnad att jag inte 
kan jobba med eleverna”. Love efterlyser därmed digitala screeningmaterial som är 
självrättande för att minska tiden som går åt till att rätta. 

Andra förändringar som speciallärarna ger uttryck för är att de vill lägga mer tid på andra 
elever än de som har det allra svårast i matematiken, så som de elever som har det lite 
småkämpigt samt de starka eleverna vilket inte hinns med. Lösningen på detta är enligt Mio 
att det anställs fler speciallärare så mer stöttning kan ges bland de lägre årskurserna, samt att 
kunna vara inne i klass/på fler matematiklektioner och på så sätt även hinna med att stötta 
även de duktiga eleverna. 

Gällande förändringar utifrån den lokala fördelningen av arbetsuppgifter önskar både Love 
och Charlie få inrikta sig enbart mot undervisning i matematik. En sådan omorganisation kan 
vara möjlig på Loves skola medan Charlie ser svårigheterna i en sådan omorganisation då hen 
är ensam speciallärare på en mindre skola. 

Vad det gäller fördelning av arbetsuppgifter mellan speciallärare och specialpedagoger önskar 
Charlie att få fokusera på undervisningen och inte behöva skriva åtgärdsprogram eller göra 
pedagogiska kartläggningar. Charlies tankar kring kartläggningar och åtgärdsprogram; ”det är 
ju inte roligt men den är ju klart att det är nödvändig också. Jättegärna får någon annan göra 
det som är duktigare på det också, det är inte min spetskompetens”. Även Mio önskar mer 
stöttning vid kartläggningar och observationer, vilket hen tycker ska utföras av 
specialpedagogerna på skolan, men framhåller att det idag inte är möjligt då de två 



 
 

 25 

specialpedagogerna också går på knäna då de själva ansvarar för det specialpedagogiska 
stödet på hela högstadiet.   

 

Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare med anknytning till matematik 
arbetar idag, deras syn på sitt uppdrag och hur de önskar att det var utformat. I det här kapitlet 
kommer jag utifrån mitt syfte, frågeställningar att diskutera studiens resultat i relation till 
tidigare forskning. Då svaren på mina frågeställningar går in i varandra kommer inte dessa 
diskuteras separat utan fortlöpande. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion, avslutande 
reflektioner samt förslag på fortsatt forskning.  

 

Speciallärarnas arbetsuppgifter 
Resultatet av undersökningen visar att speciallärares uppdrag är komplext och innehåller en 
stor mängd olika arbetsuppgifter med koppling till både det relationella- och det kategoriska 
perspektivet. Det som framkommer tydligt i studien är att samtliga intervjuade speciallärare 
saknar en arbetsbeskrivning över de uppgifter de utför. Samtidigt som de ganska fritt får 
utforma sitt uppdrag, både schematekniskt och innehållsmässigt. Det enda styrande 
specialläraren har att luta sig mot är den egna tolkningen utifrån skollag och 
examensordningen. Detta medför svårigheter att veta om man gör rätt saker och det blir även 
svårt för uppdragsgivaren att följa upp arbetet, samt gör att det finns lika många tolkningar 
som det finns speciallärare. Att det inte finns några tydliga riktlinjer på vad som skall ingå i 
speciallärarens arbetsuppdrag bidrar till att arbetsuppgifter och specialundervisningen ser 
olika ut, till och med på skolor i samma kommun (Takala & Ahl, 2014). För den enskilde 
specialläraren kan detta vara positivt då man i hög grad kan påverka sin arbetssituation. 
Däremot kan det vara svårt att arbeta mot nationella mål då ingen styrning i den riktningen 
finns genom tydliga ramar för att säkerställa att det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på 
alla skolor. Vidare medför det även att det inte finns någon styrning huruvida specialläraren 
endast skall ansvara för ett enda ämne eller som studien visar att speciallärare på vissa skolor 
handhar flera ämnen. Här är det tydligt att utbildningens vision och verkligheten på skolorna 
inte stämmer överens. Det kan även vara så att skolorna helt enkelt inte har de ekonomiska 
eller strukturella förutsättningarna för att kunna implementera detta fullt ut.  

Om man tolkar studiens resultat utifrån skollagen (SFS 2010:800) så ingår alla de intervjuade 
speciallärarna i elevhälsan, med sin kompetens gällande specialpedagogiska insatser. Alla de 
intervjuade har också en speciallärarexamen och får därmed bedriva undervisning i form av 
särskilt stöd (skolverket 2016). I likhet med Göransson et al. (2015) så arbetar speciallärarna 
med traditionell specialundervisning, deltar i utredningar, åtgärdsprogram och dokumentation 
samt samverkan med vårdnadshavare. De speciallärare som inte har specialpedagoger 
anställda på sin skola arbetar även med specialpedagogers arbetsområden som att ansvara för 
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utredningar på alla nivåer, individ-, grupp-, och organisationsnivå samt handledning av mer 
pedagogiska frågor. 

Speciallärarna i studien visar sig ha olika syn på just vad som skall ingå i uppdraget. Två av 
dessa vill ägna mer tid till eleverna och bedriva specialundervisning, detta på en skola som 
har både speciallärare och specialpedagoger. De andra två önskar jobba mer med helheten och 
gör så redan idag då det inte finns specialpedagoger på dessa skolor. Det intressanta är att de 
som redan nu jobbar med helheten vill ha detta arbetssätt kvar medan de andra två 
speciallärarna önskar tydligare gränsdragning mellan speciallärarens och specialpedagogens 
roll. Här är det tydligt att det är skolans lokala förutsättningar och prioriteringar som avgör 
hur det specialpedagogiska uppdraget omhändertas (Möllås et al., 2017). Där det finns både 
speciallärare och specialpedagoger uppstår en konflikt i vart gränsdragningen mellan de olika 
yrkesgrupperna skall göras. Detta i motsats till de skolor där specialläraren axlar båda 
yrkeskategoriernas uppgifter där problematiken istället blir att hinna med allt. Fördelen med 
att axla båda rollerna blir att specialläraren på så sätt får mer kunskap om hur det ser ut i olika 
klasser och vilka elever som är i behov utav särskilt stöd. I och med det kan de lättare 
identifiera problemområden och på så sätt anpassa fördelningen av de specialpedagogiska 
insatserna. 

Givetvis måste det finnas utrymme för lokala anpassningar då förutsättningar varierar från 
skola till skola. Studien visar att det just är skolans utformning, skolans elevantal och vilken 
specialpedagogisk kompetens som finns på skolan, samt speciallärarens egen drivkraft som 
avgör hur arbetsuppgifterna utformas, vilket också Möllås et al. (2017) tar upp i sin studie. 
Med tydligare ramar och en tydlig arbetsbeskrivning skulle dessa faktorer spela mindre roll i 
syfte att uppnå mål på så väl lokal som nationell nivå. Vidare blir det svårt för speciallärarna 
att avgränsa sitt arbete vilket medför att de i vissa fall har för många ansvarområden och tiden 
för själva undervisningen blir lidande. 

Studien visar även på att speciallärarna upplever en stress just på grund av mycket 
dokumentation och pappersarbete, men också att de inte riktigt vet om de gör rätt saker eller 
saker som de upplever sig inte riktigt ha utbildning för. Att speciallärarna i denna studie 
känner sig stressade och otillräckliga är inget unikt för yrkeskategorin då flera studier i norden 
samt internationellt visar att just otydliga roller, ensamheten i det specialpedagogiska 
uppdraget och mycket pappersarbete leder till just sådana känslor (Cancio et al., 2018; Takala 
et al., 2009; Takala & Ahl, 2014).  

 

Konkurrens mellan flera yrkesgrupper  
Tidigare forskning har bara belyst att speciallärare/specialpedagog konkurrerar på samma 
arenor (Göransson et al., 2015). I detta arbete kan man se att en tredje part dyker upp som 
konkurrent då försteläraren faktiskt ansvarar för större skolutvecklingsprojekt och 
handledning där speciallärare och specialpedagoger skulle ha en stor möjlighet att påverka 
och implementera det relationella perspektivet gällande skolsvårigheter. Anledning till detta 
skulle kunna vara att man vill renodla speciallärarens uppdrag genom att skapa utrymme för 
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specialläraren att bedriva konkret och aktivt arbete med elever i skolsvårigheter, vilket även 
Skolverket uppmärksammade i en rapport från 2006 (Högskoleverket, 2006:10). Denna 
handlade i och för sig om specialpedagogprogrammet men belyser intentionen av att det skall 
finnas en yrkeskategori som riktar in sig mot själva undervisningen i den specialpedagogiska 
kontexten. I rapporten riktades kritiken till att specialpedagogutbildningen fokuserade för 
mycket på handledning och skolutveckling. Genom att lägga ut dessa uppgifter på andra 
aktörer blir tiden för konkret undervisning större och det kan vara det vi ser idag när 
förstelärarna blivit tilldelade dessa ansvarsområden. Två av speciallärarna i studien hade även 
rollen som förstelärare, i denna roll fanns en tydlig arbetsbeskrivning gällande deras uppdrag 
att driva skolutveckling och handledning. Genom att det finns inskrivet i förstelärarens 
arbetsbeskrivning finns det inte utrymme för speciallärarna och specialpedagogerna att ta sig 
an dessa uppgifter.  

 

Undervisning 
När det kommer till själva undervisningen visar studien samma sak som Göransson et al. 
(2015) tar upp nämligen att olika aktörer inte har samma uppfattning om vad som ingår i 
speciallärarens yrkesroll. Av de intervjuade få man en känsla att vissa undervisande lärare vill 
att speciallärarna ska komma och plocka ut de elever som uppvisar svårigheter. Detta kan tyda 
på att dessa lärare ser problematiken ur ett kategoriskt perspektiv vilket då kan krocka med 
speciallärarens synsätt om denne vill arbeta relationellt. Att elever plockas ut ur sina klasser 
för att få stöd och hjälp av speciallärare har varit så vanligt att lärare kanske inte längre 
reflekterar över att elever kan känna sig utpekade och annorlunda. Dock anses elever ibland 
också må bra av att få komma ifrån klassen och vistas i mindre sammanhang med mer 
uppmärksamhet och lugnare miljö vilket några av speciallärarna lyfter i denna studie. Här ser 
man vilket dilemmaperspektiv speciallärarna hamnar i gällande vad som blir bäst, plocka ut 
eleven eller arbeta med eleven i klassrummet. Dilemmasituationer kan i sig vara bra då de ger 
upphov till tankar och diskussioner angående vad som är bäst för eleven och vilket sätt som 
blir rätt eller fel (Nilholm 2005). Av dem som intervjuats så är det bara ett fåtal som nämner 
att de arbetar specialpedagogiskt i helklass för att främja alla elevers utveckling i ett 
relationellt perspektiv. Love är en av dem som framhåller att hen är med i klassrummet och 
observerar för att sedan tillsammans med läraren ha handledning vars syfte är att förbättra 
undervisningen i klassrummet samt lärmiljön för alla elever. Specialläraren lyfter samtidigt 
svårigheten att påverka lärare som har en mer kategorisk syn på elevers svårigheter vilket gör 
att det viktiga samarbetet uteblir. Det kan vara svårt att driva igenom nya arbetssätt för 
speciallärare då de ofta är ensamma med sitt uppdrag och särskilt om det specialpedagogiska 
stödet givits på ett visst sätt under en lång tid (Emanuelsson, 2001). Detta pekar åter igen på 
komplexiteten i det specialpedagogiska uppdraget då gamla föreställningar krockar med nya 
(Von Ahlefeld Nissen, 2014).  

I denna studie framkommer det att speciallärarna främst arbetar i små grupper och i 
intensivperioder för att hinna med så många som möjligt, dock är det vissa elever som får sitt 
stöd under hela terminen eller läsåret, vilket tidigare forskning också påvisar är vanligt 
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(Takala et al., 2009). Intensivperioderna gör det också tydligt för lärarna men också eleverna 
att stödet endast kommer att ske en viss period, det vill säga att lärarna inte kan förvänta sig 
att specialläraren ska ta över och ge eleven kontinuerlig specialundervisning. De elever som 
speciallärarna undervisar är de elever som presterat lågt på screeningar eller andra tester. 
Elevens svårigheter ses då ur ett kategoriskt perspektiv i och med att man fokuserar på 
elevens resultat, snarare än på elevens hela skolgång och de förhållanden, interaktioner och 
samspel som råder. Trots det så lyfts det förebyggande arbetet som viktigt men också att 
arbeta i klass. Men att vara speciallärare och arbeta i klass är inte heller alltid så enkelt och 
effektfullt som de hoppats då vissa speciallärare får en känsla av att de endast är en resurs i 
klassen. Detta kan bero på lite tid för samplanering mellan ordinarie lärare och speciallärare 
vilket Takala et al. (2009) och Von Ahlefeld Nisser (2014) också tar upp i sina 
undersökningar.  

 

Synen på matematiksvårigheter 
Vad det gäller specifika problem i matematik ställer sig flera av de intervjuade speciallärarna i 
studien frågande till diagnosen dyskalyli. De påvisar dock att det finns flera saker i diagnosen 
som stämmer in i problembilden som de ser men de menar att dessa kan bero på andra orsaker 
och inte en diagnos. Här finns det dessutom endast begränsat med forskning kring diagnosen, 
jämfört med t.ex. dyslexi, vilket kan vara en av orsakerna till oviljan att acceptera dyskalkyli 
som en egen diagnos. Enligt intervjupersonerna lyckas man dessutom med extra träning få 
eleverna att komma över svårigheterna vilket då istället kan peka på att det är något i 
undervisningen som brister. Det kan även finnas en ovilja att se problemet ur ett kategoriskt 
perspektiv och även därför förkasta diagnosen. Flera av de intervjuade speciallärarna kopplar 
även matematiksvårigheterna till samhällets förändringar så som digitalisering av klocka, 
miniräknare på mobil som alltid finns till hands, avsaknaden av kontanter med mera. Dessa 
områden har tidigare varit naturliga former för matematiken i vardagen. Detta gör att mer tid 
måste läggas på saker som tidigare kom naturligt i vardagen och tiden för att befästa dessa 
grundläggande begrepp blir mindre (Malmer, 2002). 

 

Önskade förändringar 
Vad det gäller eventuella önskade förändringar framgår det av studien att de intervjuade 
speciallärarna inte önskar några omvälvande förändringar. De eventuella förändringar som 
önskas är mer av strukturell karaktär och känslan av få räcka till. Detta kan bero på att 
speciallärarna anser det lönlöst att göra stora förändringar och att man därför koncentrerar sig 
på att göra det bästa av den situation man befinner sig i. Precis som Von Ahlefeld Nisser 
(2014) nämner vill de intervjuade speciallärarna arbeta direkt med elever och då även kunna 
lägga mer tid på de elever som inte har det allra svårast utan även de som behöver 
utmaningar. 
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Metoddiskussion 
För att få informanter till studien skickades i det inledande skedet ett missivbrev ut till 
rektorer i en kommun med uppmaning att vidarebefordra ett missivbrev till speciallärare i 
matematik. I efterhand så skulle kontakten tagits via telefon eller via direkt kontakt med 
rektorerna för att snabbare få tillgång till informanter i studien, då studien hade en begränsad 
tidsram. Då svar uteblev fick upptagningsområdet vidgas till flera kommuner i samma län. 

Kvalitativ forskning kan inte bedömas lika lätt med de kriterier som kvantitativ forskning 
använder sig av. Studiens validitet och reliabilitet måste således utvärderas på ett annat sätt, 
då dessa begrepp starkt är ifrågasatta inom kvalitativ forskning. Istället för validitet används 
begreppet trovärdighet. För att höja just validiteten eller den så kallade trovärdigheten i den 
kvalitativa studien har en respondentvalidering kunnat utföras och på så sätt kontrollera den 
faktiska träffsäkerheten (Denscombe, 2018). Detta har inte gjorts i denna studie då kontakten 
med intervjupersonerna etablerades en bit in i examensarbetet vilket gjorde att intervjuerna 
skedde relativt sent. För att kunna hålla tidsramarna i studien fick denna bekräftelse på 
träffsäkerhet och exakthet förbises. Om studiens tidsramar varit större hade även en 
metodtriangulering i form av observationer eller dagboksanteckningar kunnat vara aktuell för 
att öka trovärdigheten. I stressen för att få tag på intervjupersoner så glömdes det bort att göra 
en pilotintervju, detta uppmärksammades då första intervjun genomförts. Skulle en 
pilotintervju genomförts så hade intervjufrågorna kunnat justeras och därmed också påverka 
resultatet.  

Istället för reliabilitet används begreppet pålitlighet vilket forskaren kan stärka genom att ge 
en fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla faser (Bryman, 2018). I denna studie 
spelades intervjuerna in och på så sätt kan både svar och hur frågorna utformades kontrolleras 
och på så sätt stärka pålitligheten. 

Generaliserbarhet i kvalitativa studier är svårt att hävda då de ofta bygger på ett få antal 
intervjupersoner, vilket leder till frågor kring hur representativa dessa intervjupersoner är. 
Resultatet i denna studie som grundar sig på endast fyra intervjuer och kan på så sätt inte 
generaliseras till en större grupp av speciallärare. I stället kan begreppet överförbarhet 
användas, vilket Denscombe (2018) beskriver som en ”förställningsprocess där forskningens 
läsare använder information om det särskilda studerade fallet för att bedöma i vilken mån 
denna information går att tillämpa på andra jämförbara fall” (s.422). 

 

Avslutande reflektioner 
I likhet med Göransson et al. (2015) kan jag konstatera att det inte finns så mycket forskning 
kring speciallärarnas yrkesroll, och än mindre gällande de sex olika inriktningarna. Tidigare 
forskning som behandlar det specialpedagogiska uppdraget jämför oftast specialpedagoger 
och speciallärare med varandra samt vilken arena den ena eller den andra tillhör. Det är trots 
allt över 10 år sedan den nya speciallärarutbildningen startade och om man fortfarande ska 
benämna den som ny är något man också kan fundera över. Varför har det inte forskats mer 
kring detta område gällande speciallärares funktion och de olika spetskompetenserna? Beror 
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det på ett ointresse att inbördes skilja på den specialpedagogiska kompetensen? Eller skulle 
det bevisa ett misslyckande mellan intentionerna av hur utbildningarna är tänkt att vara 
utformade och hur det ser ut ute i praktiken? Vi hade kanske suttit i en annan sits om den nya 
speciallärarutbildningen fått ett annat namn i och med att speciallärarnas förhållningssätt 
förändrades från kategoriskt till att vara relationellt. 

Precis som Von Ahlefeld Nisser (2014) så ser jag att gamla föreställningar hur speciallärare 
ska arbeta, krockar med de nya föreställningarna som de nyutbildade speciallärarna har. Detta 
då speciallärarna antyder att vissa lärare förväntar att de ska lösa elevens alla svårigheter 
genom traditionell specialundervisning. Risken blir, som jag ser det, att speciallärarna lätt 
faller in i gamla och förväntade mönster som råder på skolorna över hur speciallärare skall 
arbeta, istället för att utföra ett proaktivt arbete mot en inkluderande verksamhet med 
tonvikten på ett relationellt perspektiv.  

Av undersökningens resultat slås jag av att speciallärarna till stor del undervisar elever i olika 
konstellationer och inte i så stor utsträckning arbetar i klasserna. Jag ser heller inte att man i 
så stor utsträckning observerar lärare eller handleder dessa i syfte att kunna påverka 
undervisningen samt lärmiljön. Skulle speciallärarna arbeta mer med detta så kanske dessa 
förändringar i undervisningen och lärmiljön leda till att fler elever får möjlighet att tillägna sig 
kunskap för högre måluppfyllelse samt för att få känna att de lyckas i skolan, istället för att 
det blir speciallärarnas uppdrag då eleven redan halkat efter och inte befaras nå målen. Frågan 
är om detta beror på gamla föreställningar och/eller som Nilholm (2012) beskriver det att det 
är svårt för speciallärare att påverka lärare och dess undervisning. 

Det är anmärkningsvärt att det inte finns några riktlinjer för hur arbetsfördelningen skall vara 
mellan de specialpedagogiska yrkeskategorierna. Jag tror att det här är en av orsakerna till att 
det saknas en konkret arbetsbeskrivning för speciallärarna ute på skolorna. Jag anser det också 
som problematiskt att förstelärarna på skolorna har tilldelats en roll att bedriva större 
skolutvecklingsarbeten samt handledning utan att dessa har något krav på vidareutbildning. 
Detta bidrar till att speciallärarna som kommer från en utbildning med det senaste inom 
specialpedagogiken, inte får gehör eller plats för att implementera det relationella tänket mot 
en inkluderande skola. 

Som nybliven speciallärare med inriktning matematikutveckling är det mycket att ha i åtanke 
då man söker arbete som speciallärare då det är många faktorer som påverkar hur tjänsten 
utformas. Först och främst rektorns kunskap gällande de specialpedagogiska kompetenserna 
då det enligt skollagen (SFS2010:800) är hen som är ansvarig för utformningen av det 
specialpedagogiska arbetet som bedrivs på skolan. Utöver rektorn så är det faktorer som 
skolans utformning, den specialpedagogiska kompetensen, andra aktörer, elevantal, men 
också klasslärares syn på specialundervisningen som kommer att påverka speciallärarens 
arbetsuppgifter och arbetssätt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att speciallärarna i undersökningen överlag ser 
matematiksvårigheter som något relationellt medan specialundervisningen i stort sker genom 
traditionell specialundervisning på individnivå med utgångspunkt från elevens prestationer. 
Vissa av speciallärarna önskar och arbetar mer kategoriskt likt den tidigare specialläraren 
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gjorde, medan andra har anammat en mer relationell syn och arbetar mer förebyggande för att 
tillrättalägga undervisning samt främja en god lärandemiljö. 

Slutligen kan jag konstatera att specialläraryrket är ett ensamt, komplext och mångfacetterat 
arbete utan tydliga ramar och direktiv vilket lätt leder till stress. Specialläraren ställs inför 
många utmaningar allt från att etablera sin roll till att agera förändringsagent i en skola där 
specialundervisningen under lång tid setts ur ett kategoriskt perspektiv. Trotts detta hoppas 
jag att fler utbildar sig till speciallärare och att man fortsätter fördjupningsarbetet inom 
området. Speciallärarna har idag en viktig uppgift och jag tror att uppgiften i framtiden 
kommer att vara minst lika viktig. 

 

Framtida forskning 
Många funderingar och tankar har dykt upp i ens huvud under studiens gång. Det första som 
slog mig vid intervjuerna var avsaknaden av arbetsbeskrivningar gällande uppdraget som 
speciallärare. Detta skulle vara ett intressant område att fortsätta att forska vidare kring just 
speciallärare men också specialpedagogers arbetsbeskrivningar. Hur vanligt förekommande är 
det med arbetsbeskrivningar och hur gestaltas dess innehåll i respektive yrkeskategori. 

En annan infallsvinkel på fortsatt forskning är att kartlägga hur den specialpedagogiska 
bemanningen ser ut ute på skolorna och vilken yrkeskategori som ansvarar för just 
specialundervisning i matematik. Detta leder mig även vidare till ett forskningsområde 
gällande speciallärares och specialpedagogers syn på de båda professionernas uppdrag, med 
frågeställningen om de båda professionerna behövs. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  
 

Missivbrev Rektorer 

Hej! 

Jag heter Helen Moen och går sista terminen på speciallärarprogrammet på Umeå universitet 
med inriktning matematikutveckling. Nu under hösten kommer jag att skriva mitt 
examensarbete med syfte att undersöka hur speciallärare med anknytning till matematik 
arbetar, deras syn på sitt uppdrag och hur de önskar att det var utformat. 

Därmed önskar jag hjälp med att förmedla en inbjudan att delta i min undersökning till 
speciallärare som arbetar med matematik i spannet F-6 på din enhet (se bifogad fil). Jag 
önskar genomföra en av dessa intervjuer på er skola under v.42 eller v.43. 

För denna kvalitativa studie kommer intervjuer med speciallärare att ligga som grund. 
Intervjuerna beräknas ta ca 40-60 minuter. Samtalen kommer att spelas in genom 
ljudupptagning. Ljudupptagningen är för att verkligen vara säker på att jag uppfattar det sagda 
korrekt. Intervjuerna kan genomföras på er arbetsplats eller på annan plats om så önskas. 
Hänsyn till de forskningsetiska principerna kommer att följas vad det gäller 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta gör 
att det insamlade materialet endast kommer att användas till just denna studie och de 
intervjuade kommer att vara anonyma och det som sägs som kan röja skolans eller 
speciallärarens identitet kommer att tas bort. De medverkande har rätt att när som helst 
avbryta sitt deltagande.  

 

Vänliga hälsningar  

Helen Moen 

Hema0117@umu.se  

070-xxxxxxx 

 

Handledare vid Umeå universitet 

Mathias Norqvist, 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev speciallärare 

Hej! 

Jag heter Helen Moen och går sista terminen på speciallärarprogrammet på Umeå universitet 
med inriktning matematikutveckling. Nu under hösten kommer jag att skriva mitt 
examensarbete med syfte att undersöka hur du som speciallärare med anknytning till 
matematik arbetar, din syn på ditt uppdrag och hur du önskar att det var utformat. Som en del 
i examensarbetet kommer jag genomföra intervjuer med speciallärare och önskar din hjälp.  

För denna kvalitativa studie kommer intervjuer ligga som grund. Intervjun beräknas ta ca 40-
60 minuter. Samtalet kommer att spelas in genom ljudupptagning. Ljudupptagningen är för att 
verkligen vara säker på att jag uppfattar det sagda korrekt. Skulle kompletterande frågor 
behöva ställas så kommer det att göras via mail eller telefon. Intervjun kan genomföras på din 
arbetsplats eller på annan plats om så önskas. Hänsyn till de forskningsetiska principerna 
kommer att följas vad det gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Detta gör att det insamlade materialet endast kommer att användas till 
just denna studie och ni intervjuade kommer att vara anonyma och det som kan röja skolans 
eller din identitet kommer att tas bort. Som medverkande har du rätt att när som helst avbryta 
ditt deltagande. Det insamlade data från intervjun kommer att förvaras tryggt och förstörs då 
studien är klar.  

Ditt deltagande kommer att betyda väldigt mycket för mig. Jag är tacksam om du vill kontakta 
mig så snart som möjligt på telefon eller mail, så bestämmer vi tid och plats för intervjuträffen 
som jag önskar få genomföra under v.42 eller v.43. Om du har frågor eller önskar ytterligare 
information om studien så är du välkommen att höra av dig.  

Vänliga hälsningar  

Helen Moen 

Hema0117@umu.se  

070-xxxxxxx 

 

Handledare vid Umeå universitet 

Mathias Norqvist 
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Intervjuguide 

Bakgrund: 

Utbildning  - Vilken utbildning har du?   

Erfarenhet - Antal yrkesverksamma år som speciallärare? 

Skolan  - Ge en kort beskrivning av skolan? 
-Hur många speciallärare och/eller specialpedagoger arbetar på skolan? 

Arbetsuppgifter, synen på sin yrkesroll och önskade förändringar: 

- Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt dagliga arbete som speciallärare?  
 

Följdfrågor kring det dagliga arbetet gällande; 
- Undervisning:  
- Hur arbetar du idag kring elever som har behov av särskilt stöd samt extra anpassningar 
inom matematik?  
- Hur ser du på matematiksvårigheter? 

- Utredning:  
- Vilka typer av utredningar ingår ditt arbetsuppdrag? Vad används resultaten till? 

- Skolutveckling:  
-Är du delaktig i någon form av utvecklingsarbete på skolan? Förklara din uppgift och 
själva arbetet. 

- Handledning:  
- Har du handledning i ditt arbetsuppdrag? Beskriv! 

- Vilka faktorer styr och påverkar utformandet av dessa arbetsuppgifter?  
- Finns en arbetsbeskrivning och hur är den utformad? 
- Hur anser du att en speciallärare ska arbeta i matematik? 
- På vilket sätt anser du att din kompetens tas/kan tas till vara? 
- Finns det arbetsuppgifter som du idag har som du skulle vilja förändra?  


