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ABSTRACT 

 

Marie Palmgren & Gabriella Pohl-Falk 

”Våra olika kompetenser ska ju komplettera varandra – inte konkurrera” 

- Klasslärarens och speciallärarens respektive pedagogens syn på deras 
samarbete för en optimal inlärningsmiljö för elever med särskilt behov av stöd  

“Our different skills are supposed to complement each other - not compete” 

- The classroom teachers and special education teachers respective special 
educators view of their cooperation for an optimal learning environment for 
students with needs of support 

       Antal sidor: 31 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur klasslärarna och speciallärarna 

respektive specialpedagogerna i grundskolan själva upplever deras samarbete dem 

mellan. Vidare ville vi undersöka deras syn på vilka faktorer som kan påverka elever 

med särskilt behov av stöd i deras inlärningsmiljö genom lärarnas och pedagogernas 

samarbete. Vi genomförde en enkätundersökning med öppna frågor och genom den 

har vi fått möjligheter att ta del av pedagogernas synsätt på hur deras samarbete och 

dess påverkan på elevernas inlärningsmiljö upplevs. Samtliga pedagoger upplevde ett 

bra och fungerande samarbete dem emellan. Alla pedagoger önskade mer tid och 

bättre utnyttjande av denna för att kunna tillgodose elevernas behov. De menade att 

behovet av specialpedagogisk hjälp idag är stort och kommer att förbli i framtiden för 

att klasserna är stora och variationen i elevernas utveckling är stor.   

 

Sökord: inlärningsmiljö, klasslärare, samarbete, speciallärare, specialpedagog. 
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1. Inledning 

Vi vill fokusera hur klasslärare och speciallärare respektive specialpedagog ser på sitt 

samarbete för att skapa en optimal inlärningsmiljö för elever med särskilt behov av 

stöd.  

 

I regeringens proposition om skolans utveckling och styrning (1988/89:4) står det att 

specialundervisningen i grundskolan har många gånger, av tradition blivit en 

hjälporganisation istället för att fylla sin huvudsakliga verksamhet. Den har blivit ett 

sätt att hjälpa skolans problem istället för elevens behov, som är deras huvudsakliga 

uppgift. Det är många inblandade kring elever med särskilt behov av stöd. Vi kan hos 

Persson (2001) läsa om vikten av att alla pedagoger har samma grundsyn på eleverna 

för att elevernas lärande och utveckling ska fungerar väl. 

 

Skolan är en verksamhet som ständigt förändras. Arvidsson (1995) skriver om hur 

barn som förr ansågs obegåvade var en belastning för begåvade barn och därmed 

skickades de ut från klassrummet för att inte vara ett störande moment. Från att 

verksamheten lade uppmärksamheten på elevernas brister och okunskaper till dagens 

samhälle där utgångspunkten läggs till att rikta uppmärksamheten på skolans 

verksamhetsutformning.  
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1.1. Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur klasslärare och speciallärare 

respektive specialpedagoger själva ser på samarbete dem emellan samt vilka hinder 

och möjligheter de ser i sitt samarbete för att skapa en optimal inlärningsmiljö för 

elever med särskilt behov av stöd.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever klasslärare och speciallärare respektive specialpedagoger att deras 

samarbete ser ut i arbete med elever med särskilt behov? 

• Vilka hinder och möjligheter ser klasslärare och speciallärare alternativt 

specialpedagoger i organisering av detta samarbete för att ge elever med 

särskilt behov av stöd i en optimal inlärningsmiljö? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan klasslärarens och speciallärarens 

alternativt specialpedagogens syn på samarbetet dem emellan?  
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2. Litteratur och forskningsöversikt 

I detta kapitel har vi behandlat barnens rätt i samhället, bl.a. FN - konventionen och 

Salamanca deklarationen som ligger till grund för vår läroplan, våra styrdokument, 

historia återblick om speciallärarens roll i skolan, att samarbeta i en grupp och om 

olika begrepp. 

2.1 Barnens rättigheter 

De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor, utan 

åtskillnad, enbart av den anledningen att vi är människor.  

Detta är början på de inledande artiklarna i FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som utkom 1948. Förutom skolverkets regler är skollagen och läroplanen 

till grund för olika internationella överenskommelser. 

Barnkonventionen är FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen har 

fyra grundläggande artiklar som alltid ska beaktas när det rör frågor om barn. 

Artiklarna rör barns rättigheter och lika värde till liv och utveckling. 

Förutom FN:s barnkonvention finns Salamancadeklarationen som är en av de 

internationella överenskommelserna som ligger till grund för läroplanen. Grundtanken 

är En skola för alla. Salamancadeklarationen uttrycker att det är en mänsklig rättighet 

att få gå i skolan samt att de barn som är i behov av stöd måste ha tillgång till ordinarie 

skolor och få uppnå samt upprätthålla en acceptabel utbildningsnivå, det är ett bra sätt 

att bekämpa diskriminerade attityder. De skriver att när kunskapen finns hos 

personalen i skolan om barn i behov av stöd och deras förutsättningar, först då kan ett 

värdigt möte ske med respekt och utan rädsla. Detta styrks även av skolagen under kap. 

1 2§ som behandlar att barn och ungdomar oberoende av kön, ekonomiska förhållande 

och geografisk hemvist ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. 

Verksamheten skall utformas med demokratiska värderingar och motverka alla former 

av kränkande behandling. På mänskliga rättigheternas hemsida som är utgiven av 

regeringen, finns det information kring att det råder starka band mellan mänskliga 

rättigheter och demokrati. För att mänskliga rättigheter ska respekteras måste en 

utveckling ske inom demokratins kultur. 



	  

	   7	  

2.2  Styrdokument 

Det är våra styrdokument som ger riktlinjer om hur pedagogerna ska arbeta i skolan. I 

skollagen samt grundskoleförordningen skriver man att elever som inte når sina 

kunskapsmål skall få stöd.  

I läroplanen, Lpo94, under rubriken skolans Värdegrunder och normer, står det att alla 

elever ska få en likvärdig utbildning.  

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling (sid. 4). 

Normerna för likvärdighet anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(sid. 4). 

Persson (2001) påpekar också att skolorna har en skyldighet att ge elever ett särskilt 

stöd och att utbildningen ska vara likvärdig. Likvärdighet kan tolkas olika och att alla 

ska ha lika möjligheter. Det vill säga att alla elever skall ges samma möjligheter att nå 

de uppställda målen i skolan. För att eleverna ska kunna nå detta krävs det att likvärdig 

utbildning tar hänsyn till elevernas olikheter och behov.  

2.3 En specialpedagogisk återblick 

För att kunna förstå vad specialpedagogik är och kunna ta del av diskussioner om 

specialundervisning är det viktigt att få en historisk tillbakablick i utvecklingen och hur 

den en gång sett ut i skolan och samhällets värld.  

När skolan under 1962 gick över till en nioårig grundskola blev förändringarna i skolan 

mycket genomgripande. Någon ambition om att skapa en skola för alla fanns inte i 

utvecklingstankarna för barn som var svagt begåvade eller handikappade och därmed 

anvisades till särskilda skolor, för att de ansåg att barn som var obegåvade var ett 

hinder för begåvade barn (Arvidsson, 1995). För att förstå den tanken måste kunskapen 

finnas att det under den tiden mättes vad som ansågs vara en normal utveckling hos en 
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människa. Efter att läroplan 62 och 69 hade införts började uppmärksamheten riktas 

mot skolans miljö, undervisnings- samt utbildningsbehoven och dess påverkan på 

elevernas problematik. Skolans tanke var att elever med svårigheter skulle befinnas sig 

så långt som möjligt kvar i klassrumsmiljön med insatser som komplettering 

(Arvidsson, 1995). Ute i samhället hade stora förändringar börjat ske på 

människosynen. Människors olikheter sågs nu vara en tillgång. 1970-74 tillsattes en 

utredning; Skolans inre arbete (SIA-utredningen). Det var en statlig skolutredning för 

att utreda åtgärder för elever med problem i skolan och för att förbättra skolans 

arbetsmiljö samt demokratin (Arvidsson, 1995). Utredningen tar bl.a. upp att skolans 

arbetsätt och arbetsformer skall ändras när en elev har svårigheter i skolan.  

Det bestämdes även att det skulle vara en samlad skoldag och att skolan skulle börja 

öppnas mer mot samhället. SIA – utredningens beslut konstaterar att skolan skulle 

behöva extra insatser i form av kuratorer. I och med SIA – utredningen fick skolan en 

skyldighet att skriva åtgärdsprogram och lärarna skulle använda nya metoder för att 

främja elevernas utveckling. Genom det nya sättet att se varje individs olikheter som 

en tillgång utvecklades ett utvecklingspsykologiskt perspektiv fram som gav resultat i 

familjesamtal och där specialundervisning lades i arbetsenheten i skolan och därmed 

uppkom Läroplan 80.  

Den övergripande frågan för regeringens politik inom skolområdet i 1985 års 

budgetproposition var En skola för alla. Där alla skall, oavsett ekonomisk, social eller 

kulturell bakgrund, omfattas av en god utbildning (Regeringens proposition, 

1988/89:4) och med Läroplan 94 (Lpo94) talades det inte längre om elever med 

svårigheter utan elever i svårigheter. Från att specialläraren varit hjälpklasslärare och 

diagnostisk/pedagogisk specialist har specialläraren och specialpedagogen den främsta 

uppgiften att arbeta förebyggande. Genom åtgärdsprogram, utredningar och analyser 

ska de undanröja de hinder och svårigheter som finns i elevens lärmiljö. De ska även 

vara en kvalificerad samtalspartner om elevens behov gentemot eleven, 

vårdnadshavaren och klassläraren (Högskoleverkets högskoleförordning, SFS 1993: 

100). Specialpedagogen har det övergripande ansvaret för organisationen utifrån 

organisation, grupp och individnivå, vara ansiktet utåt till vårdnadshavare, kollegor och 

andra berörda. I Regeringens proposition (1988/89:4) klargörs de specialpedagogiska 

insatserna, dvs. de insatser som kräver bredare kunskap än klasslärarens och som ska 

riktas till elever med komplicerad inlärningssituation. Särskilt stöd behöver inte 
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omfatta någon särskild lärarkategori utan kan ges av klassläraren eller någon annan 

lärare. Dock måste specialpedagogiska insatser sättas in när den ordinarie lärarens 

kompetens och möjligheter inte räcker till.  

Det är värt att lyfta fram att från och med 1 juli 2011 börjar de nya författningarna som 

ska användas i utbildningen att gälla. Den nya läroplanen och kursplanen (Lgr11) 

ersätter den som tidigare använts. Det nya är bl.a. att bestämmelserna om särskilt stöd 

finns i skollagen. Där står det bland annat att det skall tas hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov.  

 

2.4 Att samarbeta i grupp 

Regeringens proposition (1988/89:4) skriver att specialundervisning i grundskolan av 

olika skäl har åsidosatts istället för att vara i kärnans mittpunkt i skolans huvudsakliga 

verksamhet. Specialundervisningen har använts till att lösa problem i skolan istället för 

att läraren har försökt att lösa problemet i den vanliga undervisningen. Det är av största 

vikt att alla i skolan har samma helhetssyn på eleverna, samt att de förstår varför 

eleven behöver särskilt stöd.  Det är även betydelsefullt att pedagogen vet hur stödet 

och uppföljningen av åtgärder ska planeras för att hjälpa eleverna. Det skapas genom 

ett nära samarbete mellan olika lärare som kommer i kontakt med elever med 

svårigheter i skolan. 

 

Maltén (1998) påpekar att det behövs gemensamma mål om lärarna ska fungera som en 

grupp. Vägen dit kan dock vara både tidsödande och krävande, även för gruppen som 

bestämmer de normer och värderingar som ska gälla för dem. Normer behövs för att 

sätta gränserna både utåt och inom gruppen. De kan benämnas som spelregler. Det 

fodras mycket arbete för att nå en väletablerad förmåga till kommunikation och 

konflikthantering. 

 

Om ett arbetslag, skriver Persson (2001), ska fungera väl för alla elever krävs det att 

alla berörda i skolan har samma grundsyn för elevernas lärande och utveckling. Ofta 

handlar problemen om hur pedagogerna ska nå alla elever så att de får den optimala 

möjligheten för sitt lärande. För att behovet av en specialutbildad pedagog inte ska 

komma utifrån förenkla arbetslaget sitt arbete om en fördjupad specialkompetens finns 

inom gruppen.  
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Juul & Jensen (2003) anser att om alla i en grupp tog ett personligt ansvar desto lättare 

får dem att arbeta i en grupp. Egoistiskt och personligt ansvar bör hållas separerat. Att 

ta ett personligt ansvar är att bidra med jämställda relationer till gruppen och därmed ta 

ansvar för gruppens gemenskap. I ett samspel med likställda och jämlika vuxna är alla 

lika ansvariga för det positiva och negativa i en gemenskap. 

 

En lärare har många olika kravställare, exempelvis kollegor, rektorer, föräldrar och 

politiker. Alla ställer olika krav och att läraren därefter sedan ska utföra dem enligt 

kravställaren. Detta gör att läraren hamnar i ett dilemma att sina försök tillgodose alla 

krav. Ekman (2009) skriver att via samtal kollegor emellan kan läraren lära sig att 

hantera sådana situationer så att alla inblandade parter blir belåtna. 

2.5 Inlärningsmiljö 

I en intervjustudie som gjordes i Sverige om vad inlärning är, var det möjligt att efter 

svaren gruppera de olika uppfattningarna i fem kategorier. Bland svaren upptäcktes 

inlärningen som en ökning av kunskap eller som inhämtning av fakta som sedan kunde 

användas i praktiken (Imsen, 2000). Imsen skriver vidare att intervjusvaren återger hur 

människor själva tänker när det gäller den egna lärprocessen. Det visar egentligen inte 

vad inlärning står för eller hur den fungerar.  

Det finns olika syn på inlärning och dess utgångsläge. Vi tar inte ställning för 

någon av teorierna och vi kommer enbart beröra några två av dem och dess 

möjliga inverkan på skolmiljön. Utgångspunkterna som kommer behandlas i 

kommande text är:  

• Vygotskij och den proximala utvecklingszonen 

• Bronfenbrenners ekologiska miljömodell 

2.5.1 Proximala utvecklingszonen  

Enligt Forsell (2005) ansåg Vygotskij att det var genom samspel med andra 

som det formas och utvecklas tänkande, kännande och kommunicerande 

individer . Bland de mest kända begreppen finns Vygotskijs teori: den 

proximala utvecklingszonen. Han menar att en människa kan behärskar vissa 

kunskaper och att utvecklingszonen är avståndet mellan det individen klarar 
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av på egen hand och det individen klarar av med stöd från andra. Vygotskij 

säger:  

Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling 

och vända sig bort från gårdagen. Först då kommer den att kunna väcka 

de utvecklingsprocesser till liv, som ligger i den närmaste 

utvecklingszonen (Imsen, 2000, sid. 189).  

Forsell (2005)  skriver vidare att Vygotskij ser även skolan som den miljön 

där barnet kommer i kontakt med samhällets erfarenheter som de inte möter i 

vardagen såsom institutioner och kunskaper. Detta leder till att dem hamnar i 

utvecklingszoner som går utöver barnets individuella erfarenheter och bidrar 

med ett lärande som ställer höga krav på barnets förmåga att använda sig av 

och omtolka sina egna erfarenheter.  

2.5.2 Ekologisk miljömodell 

Bronfenbrenner menar i sin teori att människan måste studera miljöaspekterna 

i utvecklingsproblematiken om de ska kunna förstå barns utveckling och det 

ska ske i barnens naturliga sammanhang (Imsen, 2010). Enligt teorin hör ett 

barn inte hemma enbart i en miljö utan många olika så som skola, fritidshem, 

hemmet och familjen, vänner i och utanför skolan, stad och lantliv osv. Imsen 

(2010) skriver att enligt Bronfenbrenner att det viktiga är att veta hur eleven 

upplever skolsituationerna: 

Vi måste gå in och studera de kvalitativa sidorna av sammanhangen och 

skaffa oss teorier om hur de upplever sidorna av sammanhangen och 

skaffa oss teorier om hur de upplevs av eleverna (Imsen, 2010, sid. 

410).  

Bronfenbrenners ekologiska miljömodell är indelad i fyra olika miljöer där 

alla miljöer har ett sammanhängande system.  

• Mikronivå omfattar individens närmiljö där familj, skola, grannar och 

kamrater ingår. Dessa utgör ett nätverk av relationer som barnet är en 

del av. 
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• Mesonivå är den nivå där flera av närmiljöerna studeras samtidigt. På 

det viset studeras inverkan på det som sker i en annan situation och 

förändringarna i miljön. 

• Exonivå är de miljöer som eleven inte direkt är inblandade i men i 

allra högsta grad blir påverkad av. Exempel på sådan miljö kan vara 

förälderns arbetsplats som påverkar samspelet mellan närmiljön.  

• Makronivå företräder de institutioner på samhällsnivån så som; social- 

och hälsovård, utbildningssystemet, rättväsende, ekonomiska och 

politiska system (Imsen, 2010). 

De olika miljönivåerna visar hur samspelet påverkar den enskilde individen 

och att barnet lär sig olika saker i olika miljöer.  

I skolan säger fröken att det inte är viktigt att komma längst i 

matematiken. Men storebror som just börjat på tekniska högskolan säger 

att det är just det som räknas (Imsen, 2000, sid. 410). 

Situationer och miljöer som citatet ovan beskriver bidrar till förvirrande och det finns 

för lite teorier om hur barn upplever den oreda som tillkommer, vilket är en 

bidragande orsak till Bronfenbrenners ekologiska miljömodell.  

För att skapa en optimal inlärningsmiljö för elever med särskilt behov av 

stöd kan det utifrån ovanstående teorier se att skolan måste anpassa sig till 

samhällets förändringar och se varje elev som egen individ med olika 

erfarenheter och intressen där olika miljöer har bidragande faktorer till ett 

lärande och en utveckling. 

2.6 Inkludering 

Begreppet inkludering eller integrering betyder att elever i behov av särskilt stöd ska 

vara delaktiga i skolans vanliga miljöer och att skolan som en helhet ska vara planerad 

för att elever är olika (Nilholm, 2006).  

Integrationsbegreppet som lanserades under 1960-talet ersattes med ordet 

inkluderingsbegreppet i och med Salamancadeklarationens uppkomst (UNESCO; 

1994). I och med det uppkom en ny policy om vad som gäller barn i behov av särskilt 

stöd. 
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Många som är positiva till idén om ett nytt begrepp menar att den 

avgörande skillnaden mellan, å ena sidan, inkludering, och, å andra 

sidan, integrering, är att det förra innebär att helheten ska anpassas till 

delarnas beskaffenhet, medan det senare innebär att delarna ska passa in 

i en helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper 

(Nilholm, 2006, sid. 14). 

Nilholm (2006) förklarar att skolan ska vara organiserad utifrån att alla barn är olika. 

Integrering innebär att barn, vilka angetts som avvikande ska passas in i en helhet som 

från början inte organiserats utifrån det faktum att barn är och har rätt att vara olika. 

Han skriver vidare att tyvärr finns det ingen helhetssyn på traditionell specialpedagogik 

som vuxit sig starkare under senare år på hur inkluderingen ska gestaltas. En företeelse 

alla verkar vara överens om är att inkludering ska handla om alla elever i skolan. 

2.7 En skola för alla 

Som vi tidigare inom specialpedagogikens utveckling kunnat läsa var den stora 

politiska debatten år 1985 inom skolområdet En skola för alla och mellan 1993-1996 

drevs projektet HELIOS inom EU (Brodin & Lindstrand, 2010). Projektets syfte bestod 

i att stödja tankarna om integrering och utbildning för barn och ungdomar samt vuxna 

med funktionsnedsättningar.  

Genom samarbete mellan länderna inom EU skulle det definieras möjligheter och 

svårigheter i syftet att skapa En skola för alla och därmed lyfta en allmän syn på 

integrering/inklusion (Brodin & Lindstrand, 2010).  

Projektet HELIOS kom fram till att om en skola för alla ska bli möjlig att genomföra 

behövs det ett flexibelt skolsystem som klarar olika utvecklingsförlopp. Skolan måste 

därmed säkerställa kvaliteten utifrån elevens egen förmåga och förutsättningar. För att 

skapa en helhetssyn får inte medicinska diagnoser sätta gränserna utan väga in olika 

aspekter utifrån ett positivt och globalt synsätt på barn och familj.  

Brodin & Lindstrand (2010), skriver att en attitydförändring måste ske och 

allmänheten måste få kunskap om funktionshinder för att detta ska bli möjligt.  

En skola för alla betyder just en skola för alla! Jag tycker det är en 

självklarhet att det är dit vi vill komma, men tyvärr är vi inte ens nära 

det målet (Brodin & Lindstrand, 2010, sid. 146) 
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Om jag hade fått leva om min skoltid så hade jag önskat att läraren låtit 

mig som synskadad elev göra samma saker som de andra men på mina 

egna villkor (Brodin & Lindstrand, 2010, sid. 144). 

Citaten från föregående sida visar på att En skola för alla inte alltid är en skola för alla. 

Samhället har alltid haft behov att normalisera och värdera.  Brodin & Lindstrand 

(2010) skriver om Ingemar Emanuelssons budskap om hur viktigt det är att sluta tala 

om normaliteten och avvikelser, det är först när människan vänder sina variationer till 

någonting positivt det kan skapa förutsättningar för nytänkande. Frankel (2002) 

skriver om sin uppväxt med handikapp och hur skolan inte tillgodosåg henne som 

enskild individ.  

I familjen var jag accepterad som jag var. Där fanns den samhörighet som 

jag inte hade i skolan (Frankel, 2002, sid. 67). 

Emanuelssons teori som Brodin & Lindstrand (2010) skriver om stämmer överrens 

med regeringens proposition om diskriminering (2007/08:95). Tydligt går att utläsa att 

samhället måste byggas på en gemensam förståelse av respekt för sin person och sin 

särart, vilket även innefattar vad En skola för alla strävar mot.  

2.8 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Persson (2001) förklarar att det finns argument till att specialpedagogisk verksamhet 

kan ses relationellt det vill säga i interaktion med övriga skolan och i ett sådant 

perspektiv blir det viktigt vad som händer i samspelet eller interaktion mellan olika 

deltagare (figur 1). Det enskilda beteendet ska undersökas i omgivning av andra. Det är 

viktigt att se helheten och att ta hänsyn till elevens förutsättningar skriver Persson 

vidare och han förklarar att ställa ett relationellt mot kategoriskt perspektiv där 

pedagogen tittar på elevens svårigheter som till exempel låg begåvning eller svåra 

hemförhållanden.  

Det beror inte på en enskild individs uppträdande och beteende om problem uppstår. 

Förändringar i omgivningen kan påverka elevens förutsättningar att lyckas.  
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Figur 1. Det kategoriska och det relationella perspektiven: 

	   Relationellt perspektiv	   Kategoriskt perspektiv	  

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens	  

Förmåga att anpassa under- 
visning och stoff till skilda 
förutsättningar för lärande hos 
eleverna 

	  

Ämnesspecifik och undervis- 
ningscentrerad	  

Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens	  

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering undervisning 
och stoff	  

Kvalificerad hjälp direkt rela- 
terad till elevers uppvisade 
svårigheter	  

Orsaker till special- 
pedagogiska behov	  

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

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

Tidsperspektiv	   Långsiktligt	   Kortsiktligt	  

Fokus för special- 
pedagogiska åtgärder	  

Elev, lärare och lärandemiljö	   Eleven	  

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet	  

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

Speciallärare, specialpeda- 
goger och elevvårdspersonal	  

Persson, B. (2001). 

2.9 Resursfördelning 

Det finns två olika typer av resurser skriver Vernersson (2002), den ena är mätbar den 

andra icke mätbar. Hon menar att den mätbara resursen är till exempel undervisnings-

timmar, antal elever per lärare, specialpedagogisk kompetens och antalet stöd-

undervisning. Mätbara värden kan lätt plockas fram av kommuner när analyser ska 

göras och när det var nedrustningen av skolan på 1990-talet så drabbades en av de 

mätbara resurserna hårt, elever i behov av stöd. Antalet elever per lärare är en av de 

mätbara resurser som har en stor inverkan på lärarens och elevens välbefinnande. En 

stor klass minskar att läraren hinner se alla elever. Detta blir ett stressmoment för alla 

berörda, detta kan göra att eleven blir bortglömd och tiden finns inte. De elever som 

drabbas hårdast är de utan diagnos, även kallade gråzonbarnen/riskbarnen. Den icke 

mätbara resursen är enligt författaren social kompetens, tyst kunskap och metoder för 

att lära elever att läsa, skriva och räkna. 
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Skolverket (2009) presenterar i en undersökning som gjordes i olika kommuner hur 

resursfördelningen såg ut. Intresset var att väcka debatt om hur fördelnings-

problematiken fungerade. Detta är en politisk fråga och det finns ingen mall som säger 

hur kommunerna ska göra men det går utifrån varje enskild kommun göra en modell 

om hur det ska gå till. Om kommunerna gör det är det lättare att värdera de lokala 

förutsättningarna och behoven samt att göra en utvärdering av resultatet.  

I fördelningar av resurser för specialpedagogiska insatser sker tyvärr många fall mer 

slentrianmässigt och utan någon som helst kontroll på de faktiska behoven i skolor och 

klasser. Resultat blir att de skolorna som är i behov av resurser inte får det på grund av 

sämre förutsättningar (Persson, 2001).  

Specialpedagogisk kompetens, fortsätter samma författare, är nödvändigt i det dagliga 

arbetet i skolorna och man märker att den kompetensen behövs allt mer. Därför är den 

lika viktig att använda så att undervisningsmiljöer i de vanliga klasserna får en bra 

kvalitet.  

I Skolverkets (2009) undersökning står vidare att det är stora skillnader från olika 

kommuner i kostnad per elev i grundskolan och att många arbetar efter ett arbetssätt 

som fördelar resurser som utgår från tidigare budget eller volym.  Skolverkets vill att 

kommunerna gör en mer granskning av hur resurserna ska fördelas och uppföljning på 

hur det har fungerat. 
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3. Metod 

Här beskriver vi våra val av metod, urval, genomförande bearbetning, trovärdighet och 

giltighet och forskningsetiska principer. 

3.1 Metodval  

Först tänkte vi göra intervjuer av lärarna för att besvara våra frågeställningar. Men av 

tidsbrist på grund av lärarnas sommarledighet valde vi enkäter. Fördelarna med 

intervju är att den kan upplevas som mera motiverande och mer avspänd, och att man 

kan klargöra oklarheter med följdfrågor (Bryman, 2008). Fördelarna med enkäter är att 

undersökningspersonerna kan besvara enkäten när de har tid och att intervjuareffekten 

minimeras. Svaren blir också mer anonyma än vid en intervju. Svårigheten med 

enkäter är dock att det blir oerhört viktigt hur enkäten utformas och hur frågorna 

formuleras så att de blir någotsånär enkla, förståeliga och entydiga. 

Vi utformade en enkät med öppna frågor som delgavs pedagoger som arbetar i 

grundskolan mot de yngre åldrarna, förskoleklass – årskurs 3 (F-3). Enkäterna bestod 

av ett introduktionsbrev, 18 huvudfrågor samt vissa följdfrågor (se bilagorna A, B och 

C). 

3.2 Urval   

Vi har använt två olika skolor i Sverige och det har inte påverkat svaren, då 

undersökningen visade att skillnaden mellan svaren inte är större på grund av olika 

skolor utan den hade kunnat vara från samma skola. Båda är nyinflyttade i respektive 

stad och ingen har någon speciell kännedom om respektive skola eller våra pedagoger 

och samma gäller deras relation till oss.  

Skolorna valdes för att de låg närmast där vi bor. Det blev totalt 17 enkäter som 

lämnandes ut men fick tillbaka 14 enkäter, därmed blev det bortfall av 3 pedagoger.  

Sammanlagt från två skolor svarade 4 speciallärare alternativt specialpedagoger och 10 

stycken klasslärare vilket vi är mycket nöjda med.  

Pedagogerna är alla kvinnor och åldern varierar mellan 31- 66 år gamla. Deras 

grundutbildning är övervägande småskolelärare men två var mellanstadielärare och två 

var grundskolelärare. Det var en bra spridning på deras yrkesamma år, allt från 6 
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månader till 44 års erfarenhet. Det var också intressant att 8 av 14 pedagoger har 

vidareutbildat sig till speciallärare/pedagoger men bara 4 arbetar som det idag. 

Det blev en god spridning tanke på att det ringa antalet speciallärare alternativt 

specialpedagoger. Det är normala klasser från 17 elever som minst med upp till 26 

elever. Idag är det mellan 2-5 elever som är behov av stöd men önskar att fler fick 

möjligheten för behovet för stöd finns. Pedagogerna svarade att 2-3 fler elever i varje 

klass är i behov av stöd.  

3.3 Genomförande 

Vi talade med respektive rektor och frågade om det gick bra att få lämna ut enkäter till 

deras skolor. För att vara på den säkra sidan hämtades enkäterna upp efter en vecka 

som i samtycke med respektive rektor kom fram till (bilaga A).  

Utformningen av våra frågor utgicks från våra frågeställningar. I enkätundersökningen 

gjordes två olika enkäter, en till klassläraren och en till specialläraren alternativt 

pedagogen. Frågorna är detsamma men är anpassade efter varje yrkesroll.  

I enkätundersökningen har vi tänkt på vad Trost (2001) skriver om språket att inte gör 

uppdraget för svårt för pedagogerna och Bryman (2008) skriver att ställa öppna frågor 

vilket vi i våra enkätfrågor försökt anpassa oss till.  

Enkätfrågorna är upplagda så att inledningen börjar med en kort bakgrund om 

pedagogernas utbildning, ålder och kön. Stycket efteråt tar upp frågor om 

undervisningsgruppen/arbetslaget som är en av de viktigaste frågorna, insatser av 

specialpedagogisk hjälp, samarbetet med specialläraren/pedagogen och 

enkätundersökningen avslutades med samarbetsutveckling. Vi tyckte att genom detta 

upplägg blev frågorna mer tydliga, vilket skulle göra det lättare för informanterna samt 

för oss i den kommande diskussionen. Vid bearbetning av empirin från 

undersökningen gick vi tillväga på så vis att frågorna sammanställdes gemensamt för 

att sedan sammanställa fråga för fråga. En mindre analys uppställdes av svaren. Vi har 

granskat och jämfört skillnader och likheter i svaren. För att kunna presentera svaren 

enkelt har vi gjort som Patel och Davidson (2003) skriver; kategoriserat enkätsvaren 

vilket gör att tolkningen blir enklare och tydligare för läsarna. 
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 3.4 Trovärdighet och giltighet 

Under framställningen av enkäterna användes samma frågor till respektive pedagog 

och yrkesroll. Alla enkäter har samma upplägg. Trost (2001) skriver att detta är viktigt 

under själva utförandet av undersökningen för deltagarna. För att själva 

undersökningen ska vara trovärdig bör alla inblandade ha samma förutsättningar. Han 

skriver vidare att kongruens är en viktig del i användning av enkätundersökningarna.  

Det betyder likheten mellan frågorna och att de ska mäta samma sak.  

Vid utlämningen av enkäterna valdes två olika sätt. En skola fick kuvert till att lägga 

de färdiga enkäterna för att sedan försluta dem själva. Den andra skolan fick lämna 

sina svar utan kuvert till deras rektor. Det vi har kunnat avläsa från svaren påverkade 

denna handling ingenting, svaren är väldigt lika i bägge kommunerna. Det kan dock 

vara en brist på att skolan utan kuvert trodde att rektorn skulle läsa enkätsvaren och 

därmed inte vågade svara helt ärligt på en del frågor.    

Bryman (2008) påpekar också att trovärdigheten av resultatet ligger i att under-

sökningens resultat sammanställs enligt alla regler som finns.  

3.5 Forskningsetiska principer 

Under vår undersökning har vi tagit hänsyn till Forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (1990). Man ska tänka på enligt Vetenskapsrådet att vid varje 

vetenskaplig undersökning ska man som forskare tänka på om värdet man fått från sin 

undersökning kan ge negativa konsekvenser för de berörda, långsiktigt eller kortsiktigt. 

Det finns fyra grundläggande huvudkrav på forskning:  

1. Informationskravet är att forskaren ska informera deltagaren om deras uppgift 

och villkor för deras deltagande. De är med frivilligt och har sin rätt att avbryta 

sin medverkan.  Vi skickade ett brev om själva undersökningen och vårt syfte . 

I brevet stod även våra respektive telefonnummer om någon ville fråga och en 

av mina respondenter ringde vilket var positivt för oss båda.  

2. Samtyckeskravet syftar till att deltagaren har rätt att avgöra om den vill vara 

med. Våra pedagoger var med av egen vilja och i presentationen till respektive 

skola så framhöll vi att medverkan var av egen vilja, inga krav från vår sida.  
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3. Konfidentialitetskravet i vårt brev till enkäterna skrev vi att all information vi 

får ta del av kommer att hanteras konfidentiellt och att i vår enkätundersökning 

har vi inga namn. 

4. Nyttjandekravet att all information vi får kan bara användas i undersökningen.  

Den informationen gav vi vid utlämnandet av enkäter i respektive skola. 
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4. Resultat    

I denna del av arbetet kommer vi att presentera vårt resultat av enkäterna som gjordes i 

två skolor i två större tätorter.  

4.1 Undervisningsgrupper/arbetslag  
• Klassläraren 

En av klasslärarna svarade att de inte hade någon speciallärare/pedagoger i sitt 

arbetslag men hade en hjälplärare som arbetade med elever som är i behov av stöd. Det 

vanligast var att det fanns övervägande mellan 1-2  speciallärare/pedagoger.  

Alla pedagoger svarade att de kan diskutera med varandra och känner ett stöd från sina 

kollegor . 

Under en av frågorna som handlade om vilka pedagogiska frågor som användes i sitt 

arbete när diskussionerna om elever med behov av stöd (bilaga C) så blev responsen att 

några svarade med ett frågetecken vilket kan betyda att frågan inte förstods. De övriga 

svarade med att diskussionerna handlade om t.ex. Vad ska prioriteras? Elevens 

särskilda behov, Svagheter/styrkor, Schema, Praktiska lösningar, Läs/skrivsvårigheter, 

Konkreta behov, Koncentrationsproblem.  

En av frågorna under detta avsnitt var om stödet från sin specialpedagog och hur 

uppfattades detta svarade en pedagog (bilaga C): 

Kan inte påstå att just specialläraren bidrar med extra kunskaper utan 

att det är vi som arbetslag som besitter kunskapen och diskuterar oss 

fram till olika åtgärder. Specialpedagogen skriver grunden för 

åtgärdsproblem och observerar en del.   

• Speciallärare/pedagog 

I genomsnitt fanns det 5 stycken klasslärare i sitt arbetslag som samarbetade med och 

en svarade att hon samarbetade med alla klasslärare vid behov. 

Pedagogerna svarade att stöd finns från klassläraren och att alla arbetar för elevernas 

bästa. Men att klassläraren har huvudansvaret och att specialpedagogen ska vara ett 

stöd för både eleven och läraren. När pedagogerna diskuterade hur de skulle kunna ge 

det bästa stödet för eleverna, diskuterades frågor som handlade om vad är det vi vill att 
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eleven ska kunna och hur de på bästa sätt i en trygg miljö och med bibehållen 

själkänsla ska nå målen (bilaga B). 

Sammanfattningen visar att alla verkar vara mycket positiva till varandra och det stöd 

som ger till varandra. Det blev en bra spridning på svaren på denna fråga men på följd 

frågan fick vi ingen respons.  

4.2 Insats av specialpedagogisk hjälp  
• Klassläraren 

Alla pedagogerna svarade och sammanfattningsvis löd svaren med social träning, 

pedagogiskt stöd, utåtagerande barn, lästräningshjälp, skrivhjälp och matematisk hjälp. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera av svaren vi fått att våra pedagoger beskriver att 

eleverna behöver lugn och ro när de ska arbeta och att gå iväg till ett rum är positivt. 

De är mycket flexibla för elevernas skull. Specialläraren/pedagogen kommer också till 

klassrummet och hjälper till där vid behov. Både behovet och tidsbristen är stor och en 

pedagog svarade: 

Det finns alltid fler elever som skulle behöva tid hos speciallärare som 

inte får det men tidsbristen och ökad mängd elever med svårigheter är 

en otillfredsställelse både hos speciallär och mig som klasslärare. Det är 

inte ovilja från speciallärarens. 

     • Speciallärare/pedagog 

Vi fick dålig respons på det avsnitt som handlar om insatsen av klasslärarens hjälp 

(bilaga B): en svarade blankt, en annan svarade hade ingen egen grupp och en 

hänvisade till ett svar man redan angett på en annan fråga. Men en pedagog svarade på 

frågan och skrev att behovet var störst med: 1. Läsinlärning + bokstäver, 2. Lästräning 

vidare LUS, 3. Matematik, särskilt åk 4-5 (helklass). 

Pedagogerna svarade med att träningen med de eleverna med störst behov ca 4-5 

lekt/v. För övrigt arbetar klassläraren med dem och att klassläraren försöker att förstå 

skillnaden på elever i behov av stöd, att de jobbar i en annan takt och med ett annat 

material.  

Några av våra pedagoger förstod inte frågan eller av någon anledning inte ville svar på 

frågan eller att frågorna inte överensstämmer med hur pedagogen arbetar. 
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Sammanfattningsvis tycker vi att klassläraren verkade veta mer vad den vill ha för 

hjälp till sina elever och vilka som behöver hjälp. Medans specialläraren/pedagogen 

var mer tveksam till dessa frågor i allmänhet. Men som vi märker att tiden och bristen 

på den är återkommande i alla svar.  

4.3 Samarbete med klassläraren eller speciallärare/pedagog  
• Klassläraren 

Pedagogerna beskriver att de genom diskussion, observation och diagnoser genom 

möten, bl.a. elevrådsmöten som sker genom rektorn samt genom öppna 

kommunikationer samarbetar med deras speciallärare och specialpedagoger. För att 

skapa olika åtgärdsprogram som ska leda till elevens bästa. 

De flesta upplever ett gemensamt ansvarstagande för ett fungerande samarbete. 

Klasslärarna betonar att ansvaret ligger på klassläraren och därmed sker det mesta av 

initiativet av klassläraren för att få ihop bl.a. dokumentation. Efter dokumentationen 

skrev en av pedagogerna att det är specialpedagogen som går vidare med arbetet och 

skriver fortsättningsvis:  

Att vi ser saker på olika sätt är ju en del av vitsen. Våra olika 

kompetenser ska ju komplettera varandra – inte konkurera. 

De ansåg också att den pedagogiska grundsynen inte skiljer sig från specialläraren 

alternativ specialpedagogens grundsyn. 

Pedagogerna har skrivit att det påverkar deras elever positivt och enbart till det bättre 

då det skapar mer tid för den enskilda eleven och ger trygghet för elevens behov då de 

själva upplever att de utvecklas. De skriver också att ett delat ansvar underlättar för 

eleven och för de själva i det vardagliga arbetet. Pedagogen som inte upplever någon 

positiv påverkan menar att samarbetet med specialläraren alternativ specialpedagogen 

inte har någon påverkan på eleverna överhuvudtaget. 

• Speciallärare/pedagog 

Alla upplever att de gemensamt planerar och diskuterar fram det bästa för eleven. En 

specialpedagog skriver utförligt hur det ser ut i deras skola:  

                    Först sker en anmälan till elevhälsan (rektorn) av klassläraren. Därefter 

sker en kartläggning av eleven om åtgärdsprogram (ÅP) ska läggas in. 
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Om så är fallet är specialpedagogen med och utför ÅP ibland i andra fall 

så är specialläraren med. Hon menar på att det gäller bland annat 

handledning, placering i klassrummet, IT stöd, enskild undervisning och 

placering i gruppen. 

Här upplever speciallärarna och specialpedagogen att det sker på bådas villkor och att 

en speciallärare upplever att det främst är på hennes villkor.  

Sammanfattningsvis utifrån svaren är det möjligt arr uttyda att de upplever positiva 

faktorer på eleven. Men att vissa aspekter kan vara svåra att mäta såsom självkänsla 

och ökat självförtroende. De skriver även att eleverna märker om de tycker och 

uttrycker sig lika och skapar därigenom trygghet. En pedagog skriver att samarbetet 

leder till att elevens inlärningsmiljö underlättar, då både samarbetspartnerna kan 

repetera och utgå från de olika kunskapsområdena i och med att vetskapen om vad den 

arbetar med och hur partnern arbetar. 

4.4 Samarbetsutveckling  
• Klassläraren 

Lärarna känner att tid är något som behövs mer av. De upplever att det ofta är tiden 

som sätter gränser för arbetet men tycker att samarbetet fungerar bra.  De vill ha 

tidigare insatser som är mer intensiva, att speciallärarna skulle tillhöra ett och samma 

arbetslag för att underlätta samarbetet med lärarna. Lärarna skriver att man hela tiden 

måste göra förbättringar då det hela tiden kommer nya elever och nya 

lärare/pedagoger. 

En av våra pedagoger svarade så här: 

Om mer tid skulle finnas skulle det vara bra för eleverna att få lämna en 

stökig klassrumsmiljö för en stund. Fler skulle klara målen och 

klasserna skulle få mer homogena grupper och en bättre helhetssyn 

skulle införas. 

• Speciallärare/pedagog 

Speciallärarna anser att det inte finns några förändringar som de skulle vilja införa men 

anser att det borde finnas mer gemensam tid för diskussioner om olika 

specialpedagogiska teman. 

De ville införa mer planering, samtal och utvärdering. Tid är något som saknas.  
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Sammanfattningsvis ser vi svaren från föregående sida att det skulle påverka eleven 

positivt då speciallärarna/ specialpedagogerna anser att det skulle öka 

professionaliteten om mer tid för samtal och diskussioner skulle finnas. En pedagog 

skriver att mer tid skulle ger mer prövningar för olika arbetssätt och våga prioriterar. 

Tiden skulle vara avgörande för att få mer samsyn. 
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5. Diskussion 

I vår sista del av arbetet har vi diskuterat vårt val av metod och resultat vi fick av våra 

enkäter. Vi kommer föra en diskussion och jämföra vårt resultat mot vår bakgrund. I 

avslutningen i vårt arbete finns det förslag om vidare forskning om vårt ämnesområde. 

5.1 Metoddiskussion  

Vi valde att göra en enkätundersökning med öppna frågor för att hjälpa oss att söka 

svaren på våra frågor. En nackdel med enkäterna såg vi kunde vara att pedagogerna 

ansåg det svårt att formulerar svaren, vilket kan vara en bidragande orsak till att några 

av våra frågor fick frågetecken eller förblev obesvarade.  

5.2 Resultatdiskussion 

Vi kommer i resultatdiskussionen börja med en jämförelse mellan klasslärare och 

speciallärare alternativt specialpedagoger och dra likheter och olikheter till litteraturen. 

Mot slutet drar vi resultatet till frågeställningarna för att se om vi har fått svar på vårt 

syfte med studien.  

De största likheterna mellan klasslärare och speciallärare alternativt specialpedagoger 

var känslan att de hade ett bra samarbete där de kan hjälpa, stödja och diskuterar med 

varandra. De båda professionerna känner att deras samarbete påverkar eleverna positivt 

i att skapa trygghet och underlätta inlärningsmiljön då eleven får egen tid och kan 

repetera. En annan likhet från de båda yrkena är att de känner av tidsbrist för 

diskussioner, samtal och utvärdering. Mer tid skulle leda till en bättre professionalitet. 

Faktorerna skulle visa sig, enligt våra pedagoger ett ökat självförtroende hos eleven, 

fler skulle klara målen och en bättre samsyn hos eleven mellan klasslärare och 

speciallärare alternativt specialpedagoger.  

En liten, men intressant skiljaktighet mellan yrkesgrupperna är svaret angående på 

vems ansvar samarbetet sker. Tre av tio klasslärare betonade att ansvaret och initiativet 

sker från deras sida medan en speciallärare alternativ specialpedagog upplevde att 

initiativet låg hos henne. Det är precis vad Juul & Jensen (2003) skriver om att ta sitt 

ansvar i ett arbetslag eller grupp och att man är ärlig mot varandra. Om man känner att 

någon gör mer än den andre så ska man vara tillräckligt ärlig att säga detta för att inte 

behöva onödiga skiljeakter mellan varandra istället fokusera på vad man tillsammans 

ska arbeta mot. 
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En annan intressant aspekt att belysa är svaren vi fick under frågan om 

arbetsmetoderna är detsamma som de vill stötta sina elever med särskilt stöd. Här 

svarade speciallärarna att det inte riktigt stämmer överens då klasslärarna vill ha 

avlastning för elever som arbetar långsamt eller inte alls. De tog även upp att det är 

lättare om alla pedagoger arbetar på samma sätt och har samma tydlighet i sina 

metoder. Vi kan då ställa klasslärarnas svar gentemot att de anser att fler elever skulle 

behöva specialpedagogisk hjälp. Beror det på att få lämna en stökig klassrumsmiljö, få 

mer tid över till andra elever eller för att de faktiskt är i behov av särskilt stöd?  

Vi kan under specialpedagogisk återblick läsa om att specialpedagogiken ska åtgärda 

och förebygga. Åtgärderna ska sättas in när den vanliga undervisningen inte räcker till. 

Är klasslärarnas önskemål om att låta elever få specialpedagogisk hjälp på grund av att 

de inte arbetar eller bara för att få lämna ett stökigt klassrum argumenterbart? 

Arvidsson (1995) tar upp att elever så långt som möjligt ska befinna sig i 

klassrumsmiljön och att insatserna ska vara kompletterande. Även Regeringens 

proposition 1988/89:4 skriver att specialundervisningen har blivit en hjälporganisation 

till att hjälpa skolans problem istället för elevernas behov. Vår åsikt stämmer överrens 

med vad Regeringens proposition och Arvidsson (1995) skriver. Elever ska befinna sig 

i sin klassrumsmiljö så långt det går för det är där kamratskapet och gemenskapen 

finns. Det pedagogiska yrket innefattar att man inte ska ta ut elever för att miljön inne i 

klassrummet påverkar dem negativt, utan hitta en individuell anpassad undervisning. 

Vi kan också se det ur ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv som Persson (2001) 

skriver att det är både en kortsiktig och långsiktig hjälp för eleven som plockas ur 

klassen. Eleven får en direkt kvalificerad och relaterad hjälp till sina svårigheter plus 

en hjälp att planera hur undervisningen kan anpassas för eleven i framtiden. Det gör att 

både lärare, elev och lärandemiljön hamnar i fokus och genom handledning av 

speciallärare alternativt specialpedagog ger ett extra stöd och trygghet för både elever 

och läraren som är i behov.  

Bronfennbrennes ekologisk miljömodell visar att alla miljöer är en påverkan av 

individen (Imsen, 2000), även Persson (2001) påpekar att omgivningen påverkar 

elevernas förutsättningar att lyckas och att undervisningsmiljöerna i klassrummet 

måste ha en bra kvalitet, då specialpedagogisk kompetens är viktigt i det dagliga 

arbetet i skolan.  
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Lpo 94 skriver att undervisningen ska anpassas efter varje elevers förutsättningar och 

behov. Vi menar att det är svårt för klasslärare att göra en individanpassad 

undervisning där 26 elever ska få sina behov anpassade. Vi känner förståelse för viljan 

att vissa barn som till exempel arbetar långsamt ska få specialundervisning men menar 

på att det optimala vore mindre klasser där klasslärare ska slippa känna av det behovet.  

Forsell (2005) skriver att Vygotskijs ser skolan som den miljön där eleverna få kontakt 

med samhället, vilket vi menar sker bäst om eleven får vara med i gemenskapen. Vi 

anser, precis som Brodin & Lindstrand (2010) skriver att det är först när man slutar 

prata om avvikelse vi kan ändra vår attityd. Med den åsikten anser vi inte att elever 

som är i behov av särskilt stöd ska befinna sig i klassrumsmiljön hela tiden, utan ska 

anpassas utefter elevens särskilda behov gällande inlärning och utveckling. Vilket bäst 

beslutas inom skolan och rektorn tillsammans med eleven och vårdnadshavaren.  

Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur klasslärare och speciallärare 

alternativt specialpedagoger upplever deras samarbete och vilka hinder och möjligheter 

de ser för att skapa en optimal inlärningsmiljö. Tiden var något som alla önskade mer 

av. Dels för att fler elever skulle klara målen och en mer helhetssyn skulle införas men 

även för att fler elever skulle få möjlighet att lämna stökiga klassrum. Avsikten med ett 

fungerande samarbete är att pedagogernas olika kompetenser ska komplettera varandra 

för att på bästa sätt stötta eleverna i deras inlärning.   

Vi anser att det största hindret för att ge eleven den bästa inlärningsmiljön är tiden och 

resurserna. Mer tid och resurser skulle bidra till en bättre ökad professionalitet och leda 

till fler möjligheter. Mer tid skulle ge bättre diskussioner om arbetsmetoder, skapa 

effektivare arbetspass och skulle långsiktigt hjälpa fler elever att klara skolans mål. Ju 

tidigare resurserna sätts in, desto färre behov kommer att återuppstå. Vi tycker att mer 

tid skulle skapa bättre möjligheter till konflikthantering och diskussioner om att tycka 

olika. Kan pedagogernas svar om att det inte finns några samarbetsvårigheter och 

pedagogisk grundsynsskillnad handlar om för lite tid angående diskussioner om 

arbetssätt och konflikter. Vi menar på att det kan finnas en bidragande orsak. Ekman 

(2009) skriver att man genom småpratet kan hanterar händelser så alla partner bli nöjda 

och den tid som finns kan utnyttjas mer effektivare för att inte ger fler hinder till 

tidsbrist.  
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5.3 Vidare forskning   

Vår studie visar på att klasslärarna och speciallärarna respektive specialpedagogerna 

inte upplever några samarbetssvårigheter. Det skulle vara intressant att forska vidare 

under det temat. Undersöka hur klasslärare och speciallärare respektive 

specialpedagoger påverkas av en konfliktfri atmosfär och hur de hanterar 

konfliktlösningar om det uppstår.  

Vi skulle även finna det intressant att undersöka mer om vad klasslärare och 

speciallärare respektive specialpedagoger gör för att skapa den optimala 

inlärningsmiljön för alla elever i klassrummet. I vår undersökning svarar en lärare 

nämligen att det skulle underlätta med mer tid till speciallärarna så att elever kan få 

lämna den stökiga klassrumsmiljön. Vi skulle under vidare forskning använda oss av 

intervjuer för att kunna vidareutveckla svaren.  
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Bilaga A: Introduktionsbrevet  

	  

Hej 

 

Vi är 2 lärarstuderande från Växjö som ska skriva vårt examensarbete under 
sommaren. Vi har valt att skriva om specialläraren/pedagogen och klasslärarens 
samarbete och hur det påverkar elevernas inlärning i årskurs 1-3.  

Enkäten är uppdelad i två, en för er som är Lärare och en till er som är 
Speciallärare/pedagog, frågorna är i stort sätt lika.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni tog er tid för att hjälpa oss i vårt arbete. 
Enkäten tar ca 20 min.  

All information vi får ta del av kommer att hanteras konfidentiellt. 

Om det är något Ni undrar över så ring oss gärna. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Palmgren från Strängnäs mobil 072-746 77 29 

Gabriella Pohl-Falk från Värnamo mobil 076-029 10 42 



	  

	  

Bilaga B: Specialläraren/pedagogen 
 
 
Är du:                      Man                      Kvinna 
  
Din ålder: ____________ 
 

 
·                     Fråga 1 

  
Vilken yrkesutbildning har du? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

·                     Fråga 2 
  
Hur många yrkesverksamma år har du i din profession? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

·                     Fråga 3 
  
Har du någon utbildning inom området specialpedagogik, som du fått antingen inom 
din utbildning eller din vidareutbildning? 
  
Ja                      Nej 
  
- Om Ja, ange vilken/vilka utbildningar: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



	  

	  

Undervisningsgruppen/Arbetslaget 
  
 

·                    Fråga 4 
  
Hur många elever finns i din undervisningsgrupp? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  
·                    Fråga 5 

  
Hur många klasslärare samarbetar du med i ditt arbetslag? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

·                    Fråga 6 
  
Känner du under arbetslagsmötena, att du kan diskuterar frågorna med dina kollegor 
som behandlar dina elever med behov av särskilt stöd och deras inlärningsmiljö? 
 
Beskriv  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Om inget samarbete finns, beskriv nedan varför. 
  

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



	  

	  

 
 
 
·                    Fråga 7 

  
Vilka pedagogiska frågor använder ni när ni pratar om eleven med behov av särskilt 
stöd? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

·                    Fråga 8 
  
I vilken omfattning upplever du att klassläraren ger dig råd och stöd kring elever med 
särskilt behov av stöd? 
  
 Beskriv 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Om inte stöd finns beskriv varför 
 ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



	  

	  

Insats av klasslärarens hjälp 
  

 
·                    Fråga 9 

  
Vilka behov anser du oftast är förekommande när det gäller att får klassläraren 
insatser i undervisningsgruppen? Rangordna 1 till 3. 
  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
·                    Fråga 10 

  
Beskriv hur arbetet med din undervisningsgrupp kring elever med särskilt behov av 
stöd får hjälp av klassläraren.  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

·                    Fråga 11 
  
Anser du, utifrån svaren på fråga 9, att de överensstämmer med hur du vill stötta dina 
elever med särskilt stöd? Motivera ditt svar! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  

 



	  

	  

Samarbete med klassläraren 
  

·                    Fråga 12 
  
Beskriv ditt samarbete med klassläraren. Hur går ni tillsammans tillväga för att skapa 
det bästa för eleven? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
 

·                  Fråga 13 
  
På vems ansvar anser du att samarbetet sker? Bådas villkor eller finns det en 
konkurrens er emellan? Motiverar ditt svar! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

·                     Fråga 14 
  
Skiljer sig din pedagogiska grundsyn från klasslärarens grundsyn?  
Ja                      Nej 
  
Om Ja, beskriv hur 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

·                     Fråga 15 
  
Hur påverkar ditt samarbete med klassläraren elevernas undervisning och 
inlärningsmiljö? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  



	  

	  

  

Samarbetsutveckling 
·                     Fråga 16 

 
Finns det några förändringar du skulle vilja införa i arbetet mellan dig och 
klassläraren? 
(Till exempel arbetsformer, material etc.)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
·                     Fråga 17 

  
Finns det några förändringar du skulle vilja se i ert samarbete mellan dig och 
klassläraren? 
(Till exempel samtal/diskussions förändringar, tidplanering, organisation etc)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

·                     Fråga 18 
  
Vilka faktorer tror du, från ovanstående svar, skulle påverkar eleven med behov av 
stöd i utveckling och inlärning? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  
 

 



	  

	  

Bilaga C: Klassläraren 
 
Är du:                      Man                      Kvinna 
  
Din ålder: ____________ 

 
·                     Fråga 1 

  
Vilken yrkesutbildning har du? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

·                     Fråga 2 
  
Hur många yrkesverksamma år har du i din profession? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
  

·                     Fråga 3 
  
Har du någon utbildning inom området specialpedagogik, som du fått antingen inom 

din utbildning eller vidareutbildning? 

  
Ja                      Nej 
  
- Om Ja, ange vilken/vilka utbildningar 
 ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



	  

	  

Undervisningsgruppen/Arbetslaget 
  

·                    Fråga 4 
  
Hur många elever finns i din undervisningsgrupp? 
Hur många av dessa elever får stöd av specialläraren/pedagogen? 
Hur många elever anser du skulle behöva få stöd av inlärningsmässiga skäl från 
specialläraren/pedagogen?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
·                    Fråga 5 

  
Hur många speciallärare/pedagoger samarbetar du med i ditt arbetslag? 
  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
·                    Fråga 6 

  
Känner du under arbetslagsmötena, att du kan diskuterar frågorna med dina kollegor 
som behandlar dina elever med behov av särskilt stöd och deras inlärningsmiljö? 
  
Beskriv  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Om inget samarbete finns, beskriv nedan varför. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
  



	  

	  

 
 
 
·                    Fråga 7 

  
Vilka pedagogiska frågor använder ni när ni pratar om eleven med behov av särskilt 
stöd? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

                  
·                    Fråga 8 

  
I vilken omfattning upplever du att specialläraren/pedagogen ger dig råd och stöd 
kring elever med särskilt behov av stöd? 
  
 Beskriv 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Om inte stöd finns beskriv varför 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 



	  

	  

Insats av specialpedagogisk hjälp 
  

·                    Fråga 9 
  
Vilka behov anser du oftast är förekommande när det gäller att får 
speciallärare/pedagogiska insatser i undervisningsgruppen? Rangordna 1 till 3. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
  

·                    Fråga 10 
  
Beskriv hur arbetet med din undervisningsgrupp kring elever med särskilt behov av 
stöd får hjälp av specialläraren/specialpedagogik.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

·                    Fråga 11 
  
Anser du, utifrån svaren på fråga 9, att de överensstämmer med hur du vill stötta dina 
elever med särskilt stöd? Motivera ditt svar! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 



	  

	  

Samarbete med speciallärare/pedagog 
  

·                  Fråga 12 
  
Beskriv ditt samarbete med specialläraren. Hur går ni tillsammans tillväga för att 
skapa det bästa för eleven? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

·                  Fråga 13 
  
På vems ansvar anser du att samarbetet sker? Bådas villkor eller finns det en 
konkurrens er emellan? Motiverar ditt svar! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

·                     Fråga 14 
  
Skiljer sig din pedagogiska grundsyn från speciallärarens grundsyn?  
Ja                      Nej 
  
Om Ja, beskriv hur:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  
·                     Fråga 15 

  
Hur påverkar ditt samarbete med specialläraren/pedagogen elevernas undervisning 

och inlärningsmiljö?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 



	  

	  

Samarbetsutveckling 
·                     Fråga 16 

  
Finns det några förändringar du skulle vilja införa i arbetet mellan dig och 
specialläraren/pedagogen? 
(Till exempel arbetsformer, material etc.) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
·                     Fråga 17 

  
Finns förändringar skulle du vilja se i samarbetet mellan dig och 
specialläraren/pedagogen? 
(Till exempel samtal/diskussions förändringar, tidplanering, organisation etc)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
  

·                     Fråga 18 
  
Vilka faktorer tror du, från ovanstående svar, skulle påverkar eleven med behov av 
stöd i utveckling och inlärning? 
  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

	  


