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Abstrakt 
 

Svensk titel ”Som ett dubbelpar i tennis” 

En studie i hur samarbetet mellan speciallärare och ämneslärare kan 

se ut på en högstadieskola med en inkluderande specialundervisning 

 

English title “Like a Pair Playing Double in Tennis” 

A study of the cooperation between the special education teachers and 

the subject teachers in a comprehensive school with an inclusive 

special education 

 

I denna studie undersöktes hur samarbetet mellan speciallärare och ämneslärare kan se 

ut i matematik- respektive språk-, läs- och skrivutveckling på en högstadieskola med en 

inkluderande specialundervisning samt hur man bäst kan utnyttja de båda 

yrkesgruppernas komplementära kompetenser. Som metod för datainsamling gjordes 

observationer på lektioner där speciallärare och ämneslärare samarbetade. 

Observationerna följdes av enskilda intervjuer av speciallärare och ämneslärare i 

matematik och språk samt rektor och samordnande specialpedagog. Avslutningsvis 

genomfördes en gruppintervju med speciallärare och ämneslärare. Till analys användes 

Abbotts teori om olika yrkesrollers kamp om vem som ska göra vad på arbetsplatsen 

samt Laviés teori om lärares olika inställning till samarbete. 

 

Resultatet visade att speciallärare och ämneslärare har olika arbetsuppgifter i 

klassrummet och i planeringsarbetet. Medan ämnesläraren har rollen som ledare blir 

specialläraren mer som en assistent. I studien framkom att det viktigaste för att utveckla 

ett lyckat samarbete mellan speciallärare och ämneslärare är relationen mellan 

personerna. Förutom relationen är även förmågan till flexibilitet och viljan att ta 

varandras roller betydelsefulla faktorer. Ett sätt som lyftes fram för att utnyttja 

speciallärarens kompetens i det inkluderade klassrummet är specialpedagogisk 

handledning. 

 

 

Nyckelord 
 

Samarbete, komplementära kompetenser, speciallärare, ämneslärare, inkluderande 

specialundervisning. 
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Abstract 
 

This study focused on the cooperation between special education teachers and subject 

teachers in mathematics development and language-, reading- and writing development. 

The study was carried out at a comprehensive school with an inclusive special education 

and aimed at investigating how to use the teachers’ complementary competences in the 

best way. The method used was observations of lessons when special education teachers 

and subject teachers cooperated. These observations were followed up by individual 

interviews with special education teachers, subject teachers in mathematics and 

languages as well as with the headmaster and the coordinating special education 

teacher. Finally a group interview was carried out with the special education teachers 

and subject teachers. Abbott’s theory about various professional roles and their struggle 

about who should do what at the work place was used together with Lavié’s theory 

about teachers’ attitudes to cooperation.  

 

The result showed that special education teachers and subject teachers have different 

roles in the classroom and also in the planning of lessons. The subject teacher often 

takes the role of the leader whereas the special education teacher acts more as an 

assistant. The study showed that the most important factor in developing a successful 

cooperation between the special education teacher and the subject teacher is the 

relationship between the individuals.  Two other important factors are flexibility and the 

willingness to take each other’s roles when needed. Another way of taking advantage of 

the competence of the special education teacher is to let him/her coach the subject 

teachers. 

 

 

Keywords 
 

Cooperation, complementary competences, special education teacher, subject teacher, 

special education.  
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1. Inledning 

Vi är två speciallärare med inriktning mot matematik- respektive språk-, läs- och 

skrivutveckling, som arbetar på samma högstadieskola. Skolan har sedan tre år tillbaka 

ett förändrat arbetssätt när det gäller specialundervisningen. Den största skillnaden mot 

tidigare är att all specialundervisning sker inom den ordinarie klassens ram. 

Speciallärare och ämneslärare arbetar nu tillsammans i samma klassrum istället för att 

som tidigare bedriva undervisning och specialundervisning på rumsligt åtskilda platser. 

I klassrummet märks det förändrade arbetssättet även på att det inte finns 

nivågrupperingar och att alla elever i stället får samarbeta med varandra i olika 

konstellationer.  

          Två år efter att detta arbetssätt infördes genomfördes en uppföljning i form av en 

enkätundersökning bland skolans personal (opublicerad undersökning genomförd på 

skolan). I undersökningen framkom att tid saknades för samplanering mellan 

speciallärare och ämneslärare samt hur viktigt det är att de speciallärare och ämneslärare 

som samarbetar har samma ämnesbehörighet. I vårt dagliga arbete som speciallärare har 

vi märkt att ett inkluderande arbetssätt ställer nya krav på samarbetet mellan 

speciallärare och ämneslärare, vilket också framkom i enkäten. Vi funderar därför på 

hur specialundervisning på en skola med ett inkluderande arbetssätt bör bedrivas samt 

hur man på bästa sätt utnyttjar speciallärarens och ämneslärarens olika kompetenser för 

elever i behov av särskilt stöd vad gäller matematik- och språk-, läs- och 

skrivutveckling.  

 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vad särskilt stöd i undervisningen kan vara och vilka faktorer 

som kan ligga bakom när en elev är i behov av särskilt stöd. En presentation av 

inkludering, komplementära kompetenser, handledning samt samarbete mellan 

speciallärare och ämneslärare kommer även att göras.  

 

2.1.  Särskilt stöd i undervisningen 

När man som lärare eller annan personal på skolan befarar att en elev inte kommer nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ges stöd i första hand i form av extra anpassningar 
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(Skolverket, 2014). Om anpassningarna, trots förändring eller intensifiering av dessa, 

inte har önskad effekt görs en utredning om eventuellt behov av särskilt stöd. Särskilt 

stöd kan i vissa fall sättas in som omedelbar åtgärd, men i vilka situationer detta är 

aktuellt är upp till den enskilda skolan att bedöma. Exempel på bakomliggande orsaker 

som kan innebära att en elev är i behov av särskilt stöd är fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning, frånvaro som påverkar prestationen i flera ämnen, betydande 

svårigheter i det sociala samspelet samt koncentrationssvårigheter (Skolverket, 2014).  

          De specialpedagogiska insatserna, extra anpassningar och särskilt stöd, skiljer sig 

åt. Medan de extra anpassningarna främst genomförs inom den ordinarie 

undervisningens ram med enstaka tidsbegränsade specialpedagogiska insatser innebär 

särskilt stöd regelbundna specialpedagogiska insatser under en längre tid. I de tidigare 

åtgärdsprogrammen utvärderades uppsatta mål. Numera är det istället själva åtgärden 

som utvärderas. En skillnad är således att det tidigare var elevens väg mot målet som 

analyserades medan det nu är skolans framgång med åtgärderna som står i fokus 

(Skolverket, 2008, 2014).  

 

2.1.1. Gemensamma faktorer för matematik- respektive språk-, läs- och 

skrivsvårigheter 

Elever i svårigheter i matematik har ibland även problem med sin läsning och skrivning 

och tvärtom. Forskning visar att andelen elever med denna dubbla problematik ligger 

mellan sju och tolv procent (Lundberg & Sterner, 2009). Att elever har svårigheter inom 

båda dessa områden finns det flera orsaker till. En av de tydligaste orsakerna handlar 

om att båda verksamheterna är kognitivt krävande vilket bland annat ställer krav på 

begåvning, arbetsminne, koncentration och förmåga att tänka abstrakt. En annan tydlig 

orsak är att språk-, läs- och skrivsvårigheter medför problem med att lära sig nya ord 

och begrepp. Detta kan även försvåra inlärning i matematik då förmågan att förstå olika 

texter är av stor betydelse för att kunna lösa matematiska problem (a.a.). 

           Den största andelen elever har enbart svårigheter inom ett av områdena, det vill 

säga med sin matematik- eller med sin språk-, läs- och skrivutveckling (Sterner & 

Lundberg, 2002). Även om svårigheterna visar sig på olika sätt kan de bakomliggande 

orsakerna, förvärvade genom arv eller miljö, vara de samma. Faktorer kopplade till 

arvet kan vara av neuropsykiatrisk, medicinsk eller fonologisk art. Med 

neuropsykiatriska faktorer menas bland annat svårigheter kopplade till diagnoser som 

AdHd eller autismspektrumstörning. I de medicinska faktorerna ryms bland annat 
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hörsel- och synnedsättning samt kroniska sjukdomar av olika art. Här ingår även elever 

med försenad språkutveckling. Svårigheter med automatisering av ordavkodningen och 

läsförståelse är en av flera följder när det finns brister i den fonologiska faktorn 

(Jacobson et al, 2006; Sterner & Lundberg, 2002). En mer ingående redogörelse för 

detta redovisas i följande avsnitt.  

          Bristande förmåga i arbetsminnet, den del av minnet som har hand om 

uppmärksamhet samt lagring och bearbetning/integrering av information, kan också 

vara en faktor som påverkar lärandeprocessen både när det gäller matematik- och 

läsutvecklingen. Om till exempel ordavkodningen inte är tillräckligt automatiserad, tar 

denna så mycket resurser i anspråk att man inte har lika mycket kvar för att kognitivt 

bearbeta och förstå det man läst. När man räknar och läser måste man också kunna 

använda den kunskap man redan har lagrad i långtidsminnet tillsammans med den nya 

kunskap man får för att kunna dra slutsatser och förstå (Dahlin, 2009). 

          Faktorer som kan kopplas till miljön är bland annat didaktiska, sociala eller 

emotionella faktorer. Didaktiska svårigheter kan till exempel vara avsaknad av språkligt 

stöd och individanpassning i undervisningen samt för lite träning. Detta kan innebära 

hinder i kunskapsutvecklingen för både elever med svenska som förstaspråk och som 

andraspråk. Sociala faktorer som kan påverka elevers matematik- respektive språk-, läs- 

och skrivsvårigheter finner man både i skolan och i hemmiljön. Medan det i skolan mest 

handlar om det psykosociala klimatet, till exempel elevens kamratrelationer kan det i 

hemmiljön även handla om elevens socioekonomiska situation. Familjens stöd och 

uppmuntran spelar också roll. Slutligen finns där en rad emotionella faktorer som 

påverkar elevers svårigheter. Ständiga misslyckanden i skolan kan leda till att elevens 

självbild, självförtroende och motivation försämras, något som i sin tur bidrar till 

ytterligare svårigheter. Bland de emotionella faktorerna återfinns även en regelrigiditet 

vilket innebär att man som elev strikt håller sig till vissa regler och blir orolig när dessa 

inte går att följa (Jacobson et al, 2006; Sterner & Lundberg, 2002). 

          I figur 1 (s. 4) visas vilka bakomliggande faktorer som kan vara gemensamma för 

matematik- respektive språk-, läs- och skrivsvårigheter. Båda typer av svårigheter kan 

uppträda samtidigt men kan också uppträda separat.  
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Figur 1) Gemensamma bakomliggande faktorer (Jacobson et al, 2006; Sterner & Lundberg, 2002). 

 

2.1.2. Språk-, läs- och skrivsvårigheter 

Språk- läs- och skrivsvårigheter är ett brett begrepp och innefattar skolans alla 

åldersgrupper, från förskolan till gymnasiet. Denna redovisning är dock begränsad till 

att främst handla om den åldersgrupp studien behandlar, det vill säga elever i årskurs 7-

9. 

          Utmärkande för ett barn med språksvårigheter är att det inte utvecklar sitt språk 

som förväntat utan ofta kommer igång med sin språkutveckling både långsammare och 

senare. För en del barn är deras svårigheter i form av en språkstörning kopplade till 

andra handikapp, som till exempel syn- eller hörselnedsättning, utvecklingsstörning 

eller neuropsykiatriska diagnoser, men för andra uppkommer de på egen hand. 

Språkstörningar kan förekomma på en eller flera olika språkliga nivåer så som den 

grammatiska, semantiska, pragmatiska eller fonologiska. I allmänhet är språkstörningen 

allvarligare när flera av dessa språkliga nivåer är berörda. Medan den grammatiska 

nivån omfattar böjningsmönster, funktionsord och satsbyggnad, handlar den semantiska 

nivån om ords betydelser och den pragmatiska nivån om den övergripande 

kommunikativa förmågan, språkanvändningen och den icke verbala kommunikationen. 

Den språkliga nivå där en störning är vanligast förekommande är dock den fonologiska, 

vilken har avgörande betydelse när man avkodar skriftspråket.  Svårigheter med att 

avkoda skriftspråket kan i sin tur påverka uttalet, artikulationen, prosodin, ordförrådets 

utveckling samt läs- och skrivinlärningen. Störningar på den fonologiska nivån benämns 

dyslexi. En språkstörning diagnostiseras vanligtvis av en logoped redan när barnet är i 

förskoleåldern (Hansson, 2010).  
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          Elever med språkstörningar har oftast genomgått en utredning innan de kommer 

till högstadiet. Dock finns det elever vars eventuella läs- och skrivsvårigheter inte 

upptäckts tidigare under grundskolan. Hur dessa svårigheter sedan upptäcks på 

högstadiet varierar från skola till skola. Ett sätt är att genomföra screeningtester i åk 7, 

men det händer även att uppmärksamma special- eller ämneslärare upptäcker elever 

med läs- och skrivsvårigheter i den dagliga verksamheten. Hur dessa elever sedan utreds 

vidare skiljer sig också åt mellan kommuner beroende på hur den specialpedagogiska 

verksamheten och logopedverksamheten är organiserad. Jacobson (2009) menar dock 

att man ska komplettera en specialpedagogisk dyslexiutredning med en 

psykologutredning för att öka kvaliteten på hela utredningen. Om språkstörningen 

bedöms ha annan grund än en fonologisk hänvisas eleven och dess målsman till den 

logoped som är knuten till den kommun eller det landsting man tillhör. 

          Den vanligaste språkstörningen, dyslexi, har sin grund i fonologiska brister och 

märks främst genom svårigheter att automatisera ordavkodningen vid läsning. 

Svårigheter med stavningen är också ett tydligt tecken. (Elbro, 2004). Dyslexi anses 

bero på avvikelser i en eller flera gener, vilka forskare arbetar på att lokalisera. Denna 

avvikelse som kan gå i arv, förekommer på alla begåvningsnivåer. Med tidig och 

systematisk träning redan i förskolan kan man i många fall förhindra att avvikelsen 

utvecklas till dyslexi. Det är därför av mycket stor betydelse att fonologiska brister 

upptäcks så tidigt som möjligt för att kunna sätta in förebyggande åtgärder. Desto 

tidigare man börjar träna den fonologiska medvetenheten, desto större är möjligheten att 

läs- och skrivutvecklingen blir positiv. Om fonologiska brister inte upptäcks och tränas 

på ett tidigt stadium, är dyslexin bestående upp i vuxen ålder. Även om man hittar 

strategier för att förbättra sin läsning är det inte ovanligt att stavningssvårigheterna finns 

kvar. Att få sin dyslexi diagnostiserad är därför av betydelse då man kan ha rätt till 

kompensatoriska hjälpmedel och särskilt stöd på lektioner samt vid 

examinationstillfällen (Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 1999).  

          Att ha svårt med sin läsning och skrivning påverkar inte bara språkämnena i 

skolan utan även de flesta andra ämnen. På högstadiet ökar den textmängd eleverna 

förväntas läsa och texterna är längre, mer komplexa och innehåller fler svåra ord. Likaså 

ökar kraven på de texter eleverna själva ska producera. Även inom de praktiska ämnena 

förväntas elever kunna uttrycka sig skriftligt och reflektera över det som de producerat. 

De höga kraven på att kunna läsa och uttrycka sig väl i skrift fortsätter sedan på 

gymnasiet. Studier visar att det finns ett tydligt samband mellan låg social status och 
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lässvårigheter (Elbro, 2004). Vid en annan studie framkommer att lässvaga elever hade 

lägre betyg, inte bara i svenskämnet utan även i SO- och NO-ämnena, än vad den 

kontrollgrupp de jämförs med har. Båda grupper hade samma icke-verbala begåvning 

(Jacobson et al, 2006).  

          Samhället utanför skolan ställer också allt större krav på läsaren. Både i yrkeslivet 

och i livet som samhällsmedborgare räcker det inte att bara ytligt förstå det man läser, 

utan man måste även kunna värdera, sortera och kritiskt granska texter. Om man till 

exempel inte kan förstå den avsikt en författare har med sin text, finns det en risk att 

texten accepteras utan att bli ifrågasatt (Westlund, 2009).  

          När elever kommer till högstadiet kan de flesta redan läsa. Ändå kan många ha 

svårt med sin läsförståelse. Detta beror på att när läskoden har knäckts är det 

förståelseprocesser som i stället tar vid. I denna har ordförråd, bakgrundskunskap och 

syntaktiskt medvetenhet stor betydelse för hur läsförståelsen utvecklas (Westlund, 

2009). För att förstå det man läser måste avkodningen och förståelsen samverka, vilket 

beskrivs i formeln Läsning = Avkodning x (Språk-)förståelse (Elbro, 2004 s.27). Det 

räcker inte med att enbart en av komponenterna fungerar; båda två måste fungera 

gemensamt då läsningen är en produkt av dessa (a.a.).  

 

2.1.3. Åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter 

När man sätter in stödinsatser för elever med läs- och skrivsvårigheter kan man utgå 

från att förebygga, träna och kompensera svårigheterna (Jacobsson et al, 2006). Att på 

olika sätt träna det elever tycker är svårt när det gäller läs- och skrivfärdigheter är 

kanske det första man tänker på eftersom det är något som man hållit på med länge i 

skolan. Vad man tränar och hur man tränar beror dock på vad svårigheterna beror på. 

För elever med läsförståelsesvårigheter handlar det på högstadiet inte så ofta om 

avkodningsproblem utan det är i stället själva förståelsen som brister. Läsförståelse kan 

man träna på olika sätt. Några metoder, som är forskningsbaserade med dokumenterad 

effekt på läsförståelse, är reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning 

samt begreppsorienterad läsundervisning (Westlund, 2009). 

          När man i stället sysslar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter arbetar man 

inte bara med förutsättningarna till god läsinlärning utan även med elevens självbild och 

motivationshöjande åtgärder då motivation har en stor betydelse vid läs- och 

skrivsvårigheter. Något som kan verka för att höja motivationen är kompensatoriska 
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åtgärder för att finna omvägar kring elevernas svårigheter. Med ökad motivation 

påverkas viljan att träna och öva (Jacobson et al, 2006). 

          Medan inre kompensatoriska åtgärder handlar om att eleven försöker finna egna 

vägar runt sina svårigheter, handlar yttre kompensation om lärares och anhörigas 

förhållningssätt samt tekniska hjälpmedel (Jacobsson et al, 2006). Utvecklingen av 

tekniska hjälpmedel sker i blixtfart. Exempel på IT-stöd som finns i dag är olika 

applikationer och program som hjälper elever att träna, stava och läsa upp texter. Att 

som elev med läs- och skrivsvårigheter få tillgång till dessa hjälpmedel innebär att man 

är inkluderad i gemenskapen och inte behöver lämna klassrummet för att få individuell 

hjälp. Det gäller dock att hjälpmedlen är individanpassade då olika orsaker till 

svårigheter kräver olika lösningar. Medan till exempel elever med dyslektiska 

svårigheter ofta är behjälpta av att höra texter behöver det inte vara till lika stor hjälp för 

elever med allmänna läs- och skrivsårigheter eller förståelseproblem. (a.a.).            

          Även om lärmiljön är inkluderande kan det finnas förtjänster med att ibland 

lämna klassrummet för att med en-till-en-undervisning genomföra specifik träning, så 

som avkodningsträning eller läsförståelseträning. Intensivundervisning har till exempel 

visat sig ha positiv effekt vad gäller elevers läsutveckling. Detta framkommer i en studie 

(Torgesen et al, 2001) då ett antal elever, utöver den ordinarie undervisningen, under en 

period av 8-10 veckor fick extra träning av lärare eller speciallärare två gånger 50 

minuter varje dag. Ett år efter perioden med intensivundervisning var 40 % av de 

deltagande eleverna inte längre i särskilda utbildningsbehov (a.a.). 

 

2.1.4. Matematiksvårigheter 

I skolan finns elever som av olika anledningar inte uppnår kunskapskraven i matematik 

såsom de är formulerade i läroplanen (Skolverket, 2011). I detta arbete kommer Manges 

(1998) definition elever i särskilda utbildningsbehov i matematik, vanligen förkortat 

SUM-elev, att användas för dessa elever (a.a.) En fördel med denna definition är att 

orsaken till problematiken inte läggs på den enskilda individen utan istället beaktas 

omgivningens roll och medansvar (Jess, Skott & Hansen 2011).           

          Enligt Engström (2003) kan de bakomliggande orsakerna till 

matematiksvårigheter delas in i fyra kategorier, medicinska/neurologiska, psykologiska, 

sociologiska samt didaktiska. Dessa kategorier beskrivs mer ingående i avsnitt 2.1.1. (s. 

2ff) och därför kommer orsaken till svårigheterna inte att fokuseras i detta stycke utan 

istället möjliga arbetssätt ur ett SUM-perspektiv. 
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          För elever i specifika matematiksvårigheter blir det samtidigt allt vanligare att 

använda termen dyskalkyli. Användandet av detta uttryck är dock inte helt 

oproblematiskt då det i dagsläget inte finns någon entydig definition av begreppet. 

Diagnosen dyskalkyli är även mest använd i psykologiska sammanhang och inte i 

litteratur rörande matematikdidaktik (Lundberg & Sterner, 2009). I denna studie 

kommer därför begreppet dyskalkyli inte att användas. 

 

2.1.5. Framgångsfaktorer i matematikundervisningen 

I matematik, såväl som i andra ämnen, är ett inkluderande arbetssätt många gånger att 

föredra för alla elever (Boaler, 2011). När jämförelser gjorts mellan elever som får sin 

matematikundervisning i inkluderade grupper och de som får sin undervisning i grupper 

indelade efter elevernas prestationer framkommer tydliga skillnader (Boaler, Williams 

& Brown, 2000). Eleverna som varit i grupper indelade efter förmåga upplever att de 

inte trivs med matematikundervisningen och studien visar att nivågrupperingen 

påverkar såväl deras inlärning som attityd till ämnet negativt. Vid nivågruppering blir 

eleverna på förhand dömda att lyckas eller inte, enbart baserat på vilken grupp de 

placeras i (a.a.).  

          Ett ytterligare skäl att välja en inkluderande matematikundervisning är att det i det 

inkluderande klassrummet inte finns bara en resurs utan flera då eleverna, förutom av 

läraren, även lär av varandra (Boaler, 2011). Högpresterande elever hjälper 

lågpresterande och utvecklar samtidigt en djupare förståelse genom att förklara för 

andra (a.a). För att kunna utnyttja dessa resurser är det viktigt att undervisningen i 

matematik inte enbart bygger på individuellt arbete i matematikboken. Att läraren 

demonstrerar en procedur som sedan repeteras genom övning är dock en typ av 

undervisning som är mycket vanligt förekommande (Kilpatrick, 2001). Istället för 

påhittade sammanhang från en bok bör man i matematik-undervisningen arbeta med 

öppna förutsättningslösa projekt där eleven får ta tillvara sina kunskaper från verkliga 

livet (Boaler, 2011, Jess, Skott & Hansen 2011). Ett sätt att göra detta är att som lärare 

använda en verklighetskontext i matematiken, det vill säga arbeta med verkliga problem 

istället för påhittade (Anghileri, 2006).  Stoffet bör med andra ord behandlas på ett 

sådant sätt att eleverna förstår innehållet och meningen med det (Jess, Skott & Hansen 

2011).  

          Det är ofta skillnad mellan hur en elev tänker kring ett problem och hur den 

formella standardalgoritmen för att lösa problemet ser ut. Istället för att lära eleverna en 
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specifik metod låter man dem lösa matematiska problem på sitt eget sätt och 

standardmetoden får sedan växa fram ur den intuitiva metoden. Genom att låta eleverna 

lösa problem på sitt eget sätt där man som lärare fokuserar på kreativiteten i lösningen 

får de även ett bättre självförtroende, något som är särskilt viktigt för SUM-elever. Får 

eleverna även alternativa verktyg, såsom miniräknare, ger man dem dessutom 

förutsättningen att klara problem som egentligen ligger utanför den nuvarande förmågan 

(Anghilieri, 2006). 

          Som ett komplement till elevernas ordinarie undervisning kan så kallad 

intensivundervisning bedrivas för SUM-elever. Få studier finns rörande hur denna typ 

av undervisnings påverkar elevernas matematikutveckling. Vid en studie (Torgesen et 

al, 2001) av intensivundervisningens effekt vad gäller elevernas läsutveckling som finns 

redovisad i avsnitt 2.1.3. (s. 6f) uppmättes positiva resultat som även höll i sig efter ett 

år (a.a.). Med tanke på de många gånger gemensamma bakomliggande faktorerna kan 

detta vara intressant att titta på i relation till SUM för se om samma positiva utveckling 

kan gälla även SUM-elever vid liknande träning. 

          Ett annat alternativ är så kallad en-till-en undervisning (Lundberg & Sterner, 

2009) där SUM-eleverna får arbeta ensam med en lärare eller speciallärare vid vissa 

tillfällen. En-till-en undervisning kan bedrivas antingen som komplement till eller 

ersätta delar av den ordinarie undervisningen. Detta har, då det använts under en 

begränsad period, visat sig vara effektivt då elevens uppmärksamhet fångas i högre grad 

än i klassrummet liksom de ögonblick då beredskapen för lärande är på topp. Genom att 

kunna ge SUM-eleven omedelbar bekräftelse och korrigering har en-till-en 

undervisning även visat sig öka elevernas engagemang för matematikämnet (a.a.).  

          I undervisningen bör SUM-elever ges möjlighet att förvärva de grundläggande 

kunskaper de tidigare misslyckats med att ta till sig (Butterworth & Yeo, 2010). För att 

gynna SUM-elever föreslås därför en strukturerad undervisning enligt fem principer. 

För det första handlar det om att undervisa grundläggande kunskap om bland annat 

begrepp och fakta som utgår från elevernas tidigare kunskaper. För det andra är det 

viktigt att undervisningen sker i små progressiva steg där man hela tiden återvänder till 

det man tidigare lärt för att befästa kunskapen. Den tredje principen handlar om att 

begränsa alla krav på att minnas, både vad gäller långtidsminnet och arbetsminnet, och 

istället bygga undervisningen på dialog. Slutligen är det viktigt att undervisa cykliskt 

och intensivt där all träning baseras på resonemang, gärna med något tävlingsinslag för 
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att öka de positiva associationerna till ämnet, samt att försiktigt vägleda eleverna från 

det konkreta till det abstrakta (a.a.).  

          Att eleverna får positiva erfarenheter av matematikämnet kan inte nog betonas då 

SUM-elever ofta har åratal av misslyckanden med sig (Lundberg & Sterner, 2009). 

Speciellt högstadiet är en kritisk period där många elevers, och då speciellt flickors, 

attityd till och resultat i ämnet försämras. Genom att hitta kreativa sätt att arbeta med 

matematik kan inställningen till ämnet ändras från att förknippas med oro och ångest till 

ett ämne präglat av lust och nyfikenhet (Palmer, 2010). 

  

2.2. Inkludering och differentiering 

Att diskutera begreppet inkludering enbart utifrån var elever i behov av särskilt stöd 

rumsligen placeras, är en alltför snäv definition då det i stället handlar om att alla elever 

på ett meningsfullt sätt ska kunna delta i den gemensamma verksamheten (Persson & 

Persson, 2012). Inkludering handlar alltså inte bara om att alla elever ska befinna sig i 

samma klassrum. Begreppet kan i stället belysas utifrån tre olika aspekter: den rumsliga, 

den sociala och den didaktiska (Asp-Onsjö, 2006). Den rumsliga aspekten handlar om 

huruvida elever i behov av särskilt stöd får sin undervisning på samma plats som sina 

klasskamrater eller inte. Detta hänger samman med den sociala aspekten vilken 

behandlar samspelet mellan den enskilda eleven och andra personer i klassrummet, både 

lärare och elever. Slutligen handlar den didaktiska aspekten om undervisningsmaterialet 

individualiseras så att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar (Asp-Onsjö, 2006). Ett annat namn för didaktisk inkludering är 

pedagogisk differentiering (Persson & Persson, 2012). Inkludering och differentiering 

brukar vanligtvis nämnas som varandras motsatser, men behöver inte vara det beroende 

på vad man lägger i begreppet. En undervisning som är pedagogiskt differentierad är 

samtidigt inkluderande då det innebär att metoder och innehåll anpassas till elevernas 

olika förutsättningar. På så sätt ses elevers olikheter som en tillgång och möjligheten att 

uppnå positiv resultat ökar (a.a.).  

          En organisatorisk differentiering handlar däremot om att elever utifrån sina 

förmågor nivågrupperas och placeras i olika grupper som det ofta finns olika högt 

ställda förväntningar på. Att befinna sig i en grupp där förväntningarna är lågt ställda 

kan verka stigmatiserande då både elevernas självkänsla och motivation kan påverkas 

negativt (Persson & Persson, 2012).      
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          Trots ambitionen att arbeta inkluderande är särskiljande lösningar fortfarande 

relativt vanliga, speciellt för elever med vissa svårigheter. När en särskild 

undervisningsgrupp väl har etablerats finns även en tendens att gruppen utökas med fler 

elever som passar in. På så sätt antar man ett kategoriskt perspektiv där problematiken 

förläggs på den enskilda eleven utan att undersöka eventuella orsaker i den omgivande 

miljön (Asp-Onsjö, 2006; von Wright, 2001). 

          Att alla barn och ungdomar har rätt till att få sin undervisning i ett inkluderande 

sammanhang är något som sedan länge, både internationellt och nationellt, är fastslaget i 

olika deklarationer och lagar som till exempel Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådets skriftserie 2/2006) och den svenska Skollagen (SFS 2010:800). 

Salamancadeklarationen från 1994 hävdar till exempel att  

 

ordinarie skolor med inriktning mot inkludering är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 

samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla (Svenska Unescorådets skriftserie 

2/2006, s.11).  

 

I Sverige tillsattes 1946 en skolkommission som i ett betänkande (SOU 1948:27) 

förordade en individualiserad undervisning inom klassens ram (Persson, 2008). 

Inkluderingstanken har alltså med andra ord funnits med i nästan 70 år i Sverige. I 

skollagen från 2010 (SFS 2010:800) finns formulerat att särskilt stöd i så stor 

utsträckning som möjligt ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör:  

 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 

som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (SFS 2010:800, kap. 3 § 7). 

 

Trots att internationella och nationella styrdokument sedan länge mycket tydligt fastslår 

att elever ska få sin undervisning och specialundervisning i den klass eller grupp som 

eleven normalt tillhör, bedrivs ofta specialundervisning exkluderande i form av en-till-

en-undervisning eller undervisning i små grupper i lokaler utanför klassrummet. 

(Skolverket, 2007). Även forskningsresultat visar att olika typer av särskiljande 

lösningar trots påvisat negativa konsekvenser fortfarande är mycket vanliga (Persson & 

Persson, 2012).  
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2.3. Komplementära kompetenser 

Bland lärare på en skola finns många olika kompetenser då man är specialiserad mot 

olika ämneskombinationer, har genomgått olika utbildningar samt är olika benägna till 

vidareutveckling och förändring i sitt yrkesutövande. Forskning visar att det sätt på 

vilket dessa kompetenser kombineras kan ha betydelse för såväl skolutveckling som 

elevers resultat (Persson & Persson, 2012).  

          I en inkluderande verksamhet innebär en rumslig aspekt att det vid flera tillfällen 

finns två lärare närvarande i klassrummet samtidigt. Det ideala är då en kombination av 

ämnesteoretisk- och didaktisk samt specialpedagogisk kompetens i form av en 

ämneslärare och en speciallärare (Persson & Persson, 2012).  

 

I ett sådant klassrum kan duktiga elever få utmaningar på sin nivå samtidigt som elever som 

har svårigheter kan få kvalificerat stöd utifrån sina förutsättningar. Om en sådan 

kombination av kompetenser rubbas finns risk att förutsättningarna för elevernas lärande 

försämras (Persson & Persson, 2012, s 144). 

 

          I högskoleförordningens examensordning framkommer att det finns en skillnad 

mellan ämneslärares och speciallärares yrkeskompetens. I ämneslärarens uppdrag ingår 

att visa ”fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och 

utvecklas” samt att ”visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera 

specialpedagogiska behov”. Som speciallärare, oberoende inriktning, förväntas vi i 

stället kunna ”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns 

och elevers språk-, skriv- och läsutveckling /…/ [och] matematikutveckling” samt 

kunna visa ”fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd” (SFS 2011:186). I de allmänna råden för Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) framkommer att 

specialläraren både ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd och med elever i 

behov av extra anpassningar (Skolverket, 2014). Som det står i styrdokumenten ska med 

andra ord alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 

stöd (Lgr 11). 

          Vid en undersökning av speciallärares, specialpedagogers och rektorers 

föreställningar kring bland annat speciallärares roll och uppdrag framkommer att 

uppdraget kan handla om ämnesutveckling, handledning i ämnet, tips och idéer i ämnet, 
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klassrumsobservationer samt undervisning i såväl klassrum som mindre grupp eller med 

enskilda individer (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

         I en undersökning rörande rektorers och ämneslärares attityd till specialpedagogik 

och speciallärare framkommer även här en skillnad mellan yrkesgrupperna. Medan 

rektorernas bild av speciallärarnas uppdrag stämmer väl överens med styrdokumenten, 

förväntar sig ämneslärarna att speciallärarna ska lägga en större del av sin tid på testning 

och undervisning av enskilda elever eller små grupper.  Samtidigt finns en önskan från 

ämneslärarna om att både de och eleverna ska få handledning av speciallärarna som 

anses besitta en stor specialpedagogisk kompetens på skolan (Jonsson, 2009). 

         I en annan studie av speciallärares och ämneslärares olika ansvar och samverkan 

framkommer att det finns både likheter och skillnader. En skillnad är att medan 

ämnesläraren har fokus på undervisningens planering och genomförande för alla elever 

har specialläraren fokus på hur den ska kunna anpassas för elever i behov av särskilt 

stöd. Gemensamt för båda lärarprofessionerna är en strävan efter en undervisning där 

alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och 

behov. I studien fastslås att det finns mycket att vinna för skolans måluppfyllelse när 

specialpedagogiskt och ämnesdidaktiskt kunniga lärare gemensamt arbetar för att 

utveckla undervisningen (Bergh Nestlog & Tinglev, 2010). 

          Bilden att specialpedagoger och speciallärare är de personalgrupper som ska lösa 

skolans svårigheter att möta alla barn är mycket vanligt förekommande (Lindqvist, 

2013). Detta framkommer i en studie där olika yrkesgrupper i skola och förskola 

tillfrågas vad en specialpedagog och speciallärare ska ägna sig åt. Åsikten att 

specialläraren ska ägna sig åt individuellt inriktad specialundervisning och handledning 

av arbetslag och lärarlag är betydligt vanligare än att man ska lägga tid på 

organisationsutveckling. Att organisationsutveckling ska få ta en större del av 

yrkesutövandet i anspråk är en åsikt som främst framförs av rektorer (a.a.). 

 

2.4. Samarbete 

Lärare på en skola är liksom invånarna i övriga samhället en heterogen samling 

människor. Man har olika personligheter, olika kunskaps- och elevsyn, olika inställning 

till lärande och skolans roll samt olika sätt att själva lära och ta till sig nya idéer 

(Göransson, 2011).  

          Samarbetet mellan lärare kan ta sig olika uttryck beroende på hur 

ansvarsfördelningen ser ut gällande förberedelser och själva undervisningen med de 
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aktiviteter som bedrivs. Ett sätt är att tydligt fördela arbetsuppgifterna så att den ena 

läraren fokuserar på klassen som helhet medan den andra läraren fokuserar på elever i 

behov av särskilt stöd (Nilholm & Alm, 2011). Ett annat sätt är att man har ett 

gemensamt ansvar där undervisningen bland annat kan bedrivas som 

parallellundervisning, växelvis undervisning eller gruppundervisning (Hattie, 2014). 

          Det finns inte så mycket forskning angående den typ av samarbete där man 

befinner sig två lärare i klassrummet, även kallad samundervisning, 

kompanjonundervisning eller co-teaching (Nilholm & Alm, 2011 och Sundqvist, 2012). 

En studie som bedrivits vad gäller lärares attityd till denna typ av undervisning har dock 

visar att flertalet lärare är positivt inställda. Vikten av en samsyn betonas så väl som att 

samarbetet ska bygga på frivillighet och inte vara påtvingat uppifrån. Man efterfrågar 

även tid för gemensam planering. Vid studier av hur denna typ av undervisning bedrivs 

i praktiken framkom att det vanligaste sättet att fördela arbetsuppgifterna är att 

ämnesläraren leder undervisningen medan specialläraren fungerar som assistent. 

Ämnesläraren individualiserar ofta väldigt lite och överlåter i stället till specialläraren 

att ha fokus på elever i behov av särskilt stöd och övriga elever som behöver hjälp 

(Nilholm & Alm, 2011). 

           I en färsk studie (von Ahlefeld Nisser, 2014) framkommer att nya arbetssätt kan 

vara svåra att kombinera med gamla föreställningar om speciallärarens uppdrag, vilket 

kan leda till att speciallärarens kunskap inte tas tillvara så som det står i 

examensordningen. En av informanterna i studien uttrycker: 

 

Nåt som jag märker – för jag har ju ambitionen att vara ute i klassen – det är att man blir 

nästan som en assistent i stället, för jag hinner aldrig planera tillsammans med läraren som 

undervisar i klassen utan jag stormar in en lektion i veckan kanske och försöker vara 

flexibel och anpassa mig under lektionens gång /…/ Men jag känner inte att mina 

pedagogiska kunskaper kommer till sin rätt alla gånger (von Ahlefeld Nisser, s. 258).  

        

Även vid en undersökning av ett inkluderande arbetssätt i matematik, framkommer 

tiden som en viktig faktor för ett lyckat inkluderingsarbete. Denna gång står dock de 

didaktiska frågorna i fokus. Med andra ord är skolans organisatoriska åtgärder viktiga 

för att stödja samarbete mellan yrkesgrupperna (Roos, 2014).  

          Angående effekterna av den typ av undervisning där ämneslärare och 

speciallärare arbetar tillsammans finns ett mycket begränsat antal undersökningar att 
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tillgå. Resultaten är inte heller samstämmiga och behovet av vidare forskning är stort 

(Hattie, 2014).  

                      

2.5. Handledning 

Specialpedagogisk handledning av ämneslärare är en möjlighet till utveckling av en mer 

inkluderande skola (Bladini, 2011). De specialpedagoger som arbetar på detta sätt är 

dock få liksom de studier som genomförts på ämnet. I de studier som nämns 

framkommer dock att det finns en osäkerhet inför handledningen från såväl 

speciallärare som ämneslärare och skolledning (a.a.). 

          Det som i examensordningen för speciallärare beskrivs som att ”vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, 

skriv- och läsutveckling” (SFS 2011:186) kan enligt von Ahlefeld Nisser (2014) bland 

annat handla om att leda samtal i ämnet med ämneslag och att föra didaktiska samtal 

med elever. Vikten av ett flexibelt arbetssätt utan fasta grupper och scheman poängteras 

liksom organisation och planering för att kunna föra kvalificerade samtal (a.a.). 

          I en studie med syftet att ”fördjupa kunskapen om hur handledning i 

specialpedagogisk kontext kan förstås och utvecklas” (Sundqvist 2012, s.23) lyfts 

sambandet mellan mångprofessionellt samarbete och utvecklandet av en inkluderande 

skola fram. En möjlig samarbetsform är handledningssamtal mellan speciallärare och 

ämneslärare. Enligt studien finns det tre olika typer av handledande samtal: det 

konsultativa samtalet, det reflekterande samtalet och det samarbetande samtalet, där det 

sistnämnda ses som det ideala. I konsultativa och reflekterande samtal verkar 

specialläraren som expert, samtalsledare och ägare av den specialpedagogiska 

kunskapsförmedlingen i mötet med ämnesläraren. Skillnaden mellan de båda 

samtalsformerna är att i ett konsultativt samtal ligger fokus på eleven medan det i ett 

reflekterande samtal ligger på ämnesläraren samt att man har reflektionen som verktyg. 

I det samarbetande samtalet fungerar specialläraren och ämnesläraren däremot som 

lagkamrater. Bägge lärarnas kunskap ses som central och lärarna handleder varandra 

och styr samtalet tillsammans. Perspektivet är relationellt då elevens svårigheter 

förklaras utifrån det sammanhang eleven befinner sig i. För ett framgångsrikt arbete 

med samarbetande samtal krävs ett samarbetsvänligt skolklimat, att bägge lärarna har 

kunskap om handledning samt att de tidsmässiga förutsättningarna finns. En väg att nå 

detta är genom samundervisning, då specialläraren på ett naturligt sätt får större inblick i 
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vad som sker i klassen. Med kunskap om klassituationen kan de specialpedagogiska råd 

som sedan ges bli mer realistiska (Sundqvist, 2012) 

 

2.6. Sammanfattning 

Elever som befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges stöd i 

form av extra anpassningar eller särskilt stöd. För elever i svårighet med sin matematik 

och/eller språk-, läs- och skrivutveckling finns både gemensamma och specifika 

bakomliggande orsaker. En rumsligt, socialt och didaktiskt inkluderande undervisning, 

där lärarnas komplementära kompetenser utnyttjas, förordas både nationellt och 

internationellt för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapskraven. Ett sätt för 

lärare att samarbeta är genom samundervisning som kan bedrivas på flera olika sätt. 

Specialpedagogisk handledning kan då användas som ett verktyg i utvecklandet av en 

inkluderande skola.  

 

 

3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur samarbetet mellan special- och 

ämneslärare ser ut i en verksamhet med ett inkluderande arbetssätt samt hur de olika 

yrkesgruppernas komplementära kompetenser kan utnyttjas på bästa sätt.  

 

3.1. Frågeställningar 

 Hur ser samarbetet mellan speciallärare och ämneslärare ut vad gäller 

matematik- samt språk-, läs- och skrivutveckling på en högstadieskola med ett 

inkluderande arbetssätt? 

 Hur anser speciallärare, ämneslärare, samordnande specialpedagog och rektor att 

man på ett bra sätt kan utnyttja speciallärares och ämneslärares komplementära 

kompetenser gällande matematik- samt språk-, läs- och skrivutveckling? 
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4. Teori 

Det teoretiska ramverket bygger på Laviés teori om lärares olika inställningar till 

samarbete samt Abbotts teori om olika yrkesroller kamp om vem som ska göra vad på 

arbetsplatsen.  

 

4.1. Teorier om lärarsamarbete 

När det gäller samarbete mellan lärare kan man enligt Lavié (2006) urskilja två olika 

inställningar till varför lärare samarbetar samt hur samarbetet genomförs. Lavié (2006) 

använder sig av de två begreppen konservativ respektive transformativ praktiker. Medan 

den konservative praktikern i sitt samarbete med andra strävar efter att bli bättre på det 

man gör utan att göra några grundläggande förändringar, vill den transformativa 

praktikern problematisera samarbetet i en strävan efter förändring (a.a).      

          Enligt Abbotts (1988) teori om nutida yrkesroller pågår det ständigt kamp, 

förhandlingar och överenskommelser mellan olika yrkesgrupper om vem som har 

befogenhet över vad på arbetsplatsen. Överenskommelserna om vem som ska göra vad 

kan vara både implicit och explicit uttalade. Även om det finns tydliga 

arbetsbeskrivningar vad yrkesgruppen ska göra, finns det sällan samstämmighet mellan 

vad man formellt ska göra och vad man verkligen gör (a.a.).  

          Enligt Lindqvist (2013) kan dessa överenskommelser, när det gäller skolans 

värld, handla om vilket befogenhetsområde specialläraren respektive ämnesläraren kan 

sägas ha kontroll över. Dessa två yrkesgrupper är i en inkluderande verksamhet mycket 

beroende av varandra. I en verksamhet där speciallärare och ämneslärare arbetar tätt 

tillsammans betyder det vem som ska göra vad, och vem som har hand om vilka elever 

(a.a.).  

          Man kan ha full befogenhet över en arbetsuppgift och kan då exkludera andra 

yrkesgrupper som strider om samma eller liknande arbetsuppgifter. Samtidigt som man 

har full befogenhet inom ett område får man underkasta sig de befogenheter en annan 

yrkesgrupp har inom ett annat område. Om man är underordnad får man ta uppgifter de 

överordnade inte vill ha. Det finns med andra ord både önskvärda och icke önskvärda 

uppgifter (Abbott, 1988).  

          Arbetsuppgifter kan tillkomma eller försvinna på grund av tekniska eller 

organisatoriska förändringar. Olika krafter inom yrkesgruppen kan också stärka eller 

försvaga gruppens befogenhet inom ett område. Det kan till exempel handla om 
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utvecklingen av ny kunskap eller strukturella förändringar så som professionalisering 

och organisationsutveckling (Abbott, 1988).  

 

4.2. Sammanfattning 

Laviés (2006) teori om konservativa respektive transformativa praktiker kommer att 

användas för att tydligare se hur samarbetet i form av samundervisning bedrivs av 

speciallärare och ämneslärare vid en inkluderande specialundervisning. Abbotts (1988) 

teori om den ständiga kamp som pågår mellan olika yrkesgrupper på en arbetsplats 

kommer att användas för att också kunna förklara hur speciallärares och ämneslärares 

komplementära kompetenser används på arbetsplatsen.   

5. Metod  

I denna undersökning har en kvalitativ ansats använts för att få djupare kunskap om ett 

fenomen, i detta fall en inkluderande specialundervisning (Bryman, 2011). Som metod 

för datainsamlingen användes observationer, individuella intervjuer och en 

gruppintervju. Studien genomfördes på en högstadieskola med cirka 500 elever under 

höstterminen 2014. Då studien är kvalitativ har samtliga urval varit målinriktade då val 

av plats, informanter och tidpunkt har direkt koppling till de forskningsfrågor vi 

formulerat (a.a.). 

 

5.1. Val av tidpunkt 

Vi valde att genomföra vår datainsamling under första halvan av höstterminen då vi 

anser att den verksamhet som bedrivs under denna tidsperiod är mest representativ för 

studien. Med ett nytt läsår följer nytt schema och nya konstellationer av ämneslärare och 

speciallärare, vilket innebär att man tillsammans måste fundera på hur man ska möta 

alla elever och planera undervisningen. Under hösten finns också en större kontinuitet i 

undervisningen då det inte förekommer lika många lovdagar, nationella prov och andra 

schemabrytande aktiviteter som under vårterminen. 

 

5.2. Val av skola 

Då syftet med denna studie var att undersöka samarbetet mellan speciallärare och 

ämneslärare i en inkluderande skola, sökte vi efter en skola som uppfyllde vissa 

kriterier. Dessa kriterier var att det på skolan skulle finnas både speciallärare med 

matematikinriktning och med språkinriktning samt att det var en högstadieskola med ett 
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etablerat inkluderande arbetssätt. Efter att ha varit i kontakt med ett par olika 

högstadieskolor i regionen kom vi fram till att den skola som bäst uppfyllde våra 

urvalskriterier var vår egen arbetsplats.  

           

5.2.1. Beskrivning av den valda skolan 

Studien är genomförd på en högstadieskola i en medelstor svensk stad. Skolans 

upptagningsområden motsvarar den befolkningssammansättning som finns på orten 

(www.scb.se) vilket innebär att av skolans 500 elever har drygt 20 % svenska som 

andraspråk.   

          På skolan arbetar 44 ämneslärare varav 41 har lärarlegitimation i sina ämnen. En 

majoritet av ämneslärarna har arbetat på skolan i tio år eller längre. Utöver dessa finns 

även sex personer som arbetar med specialundervisning. Samtliga speciallärare har 

tidigare arbetat som ämneslärare och är nu i olika faser i sin utbildning till speciallärare 

med inriktning mot matematik- respektive språk-, läs- och skrivutveckling eller 

specialpedagog. Hädanefter benämner vi dessa speciallärares inriktningar som 

matematikinriktning respektive språkinriktning. Fyra av speciallärarna, inklusive oss 

själva, har arbetat på skolan tre år eller mindre. En av specialpedagogerna är 

samordnare för specialundervisningen och har även uppdrag som skolledare.  

          För fyra år sedan påbörjades ett förändringsarbete vad gällde undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd. Till en början handlade det mest om att inkludera alla 

elever rumsligt genom att ta bort de mindre exkluderade undervisningsgrupperna som 

fanns på skolan. Alla elever får numera sin undervisning inom den ordinarie klassens 

ram. På flertalet lektioner i matematik, svenska och engelska finns det nu förutom 

ämnesläraren även en speciallärare eller resurslärare med i klassrummet. Resursläraren 

är en av de ordinarie ämneslärarna på skolan. Som resurslärare förväntas man hjälpa alla 

elever i behov av stöd under lektionen. Speciallärarna, som tillhör varsitt arbetslag, 

arbetar främst med de ämnen där de har sin grundbehörighet och då med de elever som 

är i behov av särskilt stöd. 

          Läsåret delas in i fyra resursperioder där ämneslärarna inför varje period lämnar 

in sina önskemål om stöd av resurs- eller speciallärare. Specialpedagogen fördelar sedan 

befintliga resurser utifrån vilka klasser som är i behov av resurslärare respektive 

speciallärare. I denna studie fokuseras på speciallärarens och ämneslärarens samarbete. 

 

http://www.scb.se/
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5.3. Val av informanter 

Denna studie grundar sig på observationer och intervjuer av fyra speciallärare, sju 

ämneslärare, en samordnande specialpedagog samt skolans rektor. Speciallärarna och 

ämneslärarna har en central roll för studien då deras samarbete står i fokus. Av 

speciallärarna har två inriktning mot språk medan de andra två arbetar mot både 

matematik och språk. Speciallärarna med inriktning mot både matematik och språk 

kommer hädanefter att benämnas som speciallärare med matematikinriktning då det är 

matematik som varit i fokus vid observationer och intervjuer med dessa personer. Hos 

ämneslärarna har hälften inriktning mot matematik och den andra hälften mot språk. 

Den samordnande specialpedagogen är viktig för studien då denne är ansvarig för 

resursfördelningen. Då rektorn är den pedagogiska ledaren som ska styra utvecklingen 

på skolan är även dennes åsikter av stor relevans för studien. Ytterligare bakgrundsfakta 

om informanternas ålder, kön, arbetad tid på skolan etc. kommer inte att lämnas med 

hänsyn till Etiska rådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

5.4. Datainsamling 

För att få en så representativ bild som möjligt av det vi ville undersöka genomförde vi 

först observationer och sedan intervjuer. Anledningen till att vi genomförde 

observationerna först var att informanterna skulle vara opåverkade av de frågor vi sedan 

ville ställa. För att försöka undvika förutfattade meningar, valde vi att låta den av oss 

med inriktning mot matematik observera och intervjua speciallärare och ämneslärare 

med språkinriktning. Således observerade och intervjuade den av oss med inriktning 

mot språk lärarna med matematikinriktning.  

 

5.4.1. Observationer 

Observationer kan vara dolda eller öppna (Bryman, 2011). Medan man vid en dold 

observation i förväg inte informerar om studiens syfte och att man är där som forskare, 

är man vid en öppen observation tydlig med sitt syfte och att man befinner sig på fältet 

med syfte att observera. Vid öppna observationer behöver man dock inte berätta om sina 

frågeställningar eller specifika detaljer rörande det man kommer att studera. 

Observationerna kan i sin tur även vara deltagande eller icke-deltagande. Vid en 

deltagande observation är man en del av det sammanhang man vill undersöka medan 
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man vid en icke-deltagande observation inte interagerar med eller är delaktig i själva 

forskningsmiljön (Bryman, 2011; Repstad, 2007).  

          De observationer vi genomförde var öppna och icke-deltagande. Att vi valde icke-

deltagande observationer har både en praktisk och en etisk aspekt. Då vi valde att 

observera lektioner där vi vanligtvis inte deltar hade det inte varit naturligt att inta en 

aktiv roll. För att kunna observera samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare var 

en icke-deltagande observation nödvändig.  Att använda icke-deltagande observationer 

är en vanlig metod vid klassrumsobservationer (Fangen, 2005).  

          Inför observationerna genomförde vi en testobservation som analyserades 

gemensamt. Detta resulterade i att vi justerade de punkter vi valt ut att fokusera på 

under observationerna. Vi har efter detta genomfört sex olika observationer som spridits 

ut på veckans alla dagar för att ge en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt. 

Observationerna fördelades jämnt mellan årskurs sju, åtta och nio. Tre av 

observationerna genomfördes under lektioner i matematik, två under lektioner i svenska 

och en under en engelsklektion. Vid observationerna deltog enbart den ena av oss. 

Fokus under observationerna låg på samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare 

och inte på eleverna.  

          Då det sällan är någon fördel att använda sig av observationsschema (Fangen, 

2005) har vi istället valt att utgå från hur samarbetet mellan lärarna fungerade under 

lektionens inledning, genomförande och avslutning (se bilaga A).  Vi var medvetna om 

att inte anteckna alltför mycket under själva observationstillfället då det kunde leda till 

att eleverna upplevde sig alltför observerade. Istället antecknade vi bara vissa nyckelord 

under lektionerna och skrev sedan utförligare beskrivningar och egna kommentarer efter 

själva observationstillfällena, precis som Bryman (2011) förordar. Då lärarnas beteende 

stod i fokus antecknades inga citat från observationerna.  

 

5.4.2. Intervjuer 

Vi har genomfört sju olika intervjuer, varav sex var enskilda intervjuer med två 

speciallärare (en med matematik- och en med språkinriktning), två ämneslärare (en med 

matematik- och en med språkinriktning), rektor samt samordnande specialpedagog. Den 

sjunde intervjun var en gruppintervju med de tidigare intervjuade special- och 

ämneslärarna. Samtliga intervjuer var semistrukturerade då frågorna var mer allmänt 

formulerade och kunde ställas i den ordning det föll sig naturligt under intervjun (se 

bilaga B). Vid en semistrukturerad intervju har man, till skillnad mot en strukturerad 
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intervju, friheten av att ställa fler frågor och följa upp de svar som ges samtidigt som 

metoden möjliggör för analys och jämförande av resultat.  (Bryman, 2011; Trost, 1997).  

          Syftet med samtliga intervjuer var att få veta mer om hur informanternas anser att 

samarbetet mellan speciallärare och ämneslärare fungerar i dag samt hur man bäst kan 

använda de båda yrkesgruppernas komplementära kompetenser. En fördel med 

individuella intervjuer är att man undgår att de intervjuade påverkar varandra och 

känner sig obekväma på grund av olika maktpositioner. Å andra sidan är det en fördel 

med gruppintervjuer om informanternas interaktion gör så att man får inblick i 

gemensamma kunskaper och idéer som inte hade framkommit vid individuella 

intervjuer (Wibeck, 2010). Vi valde att även genomföra en gruppintervju för att det var 

denna interaktion mellan yrkesgrupperna vi ville komma åt. Vid intervjuerna av 

speciallärare och ämneslärare deltog enbart den ena av oss. Vid intervju av rektor, 

specialpedagog samt vid gruppintervjun deltog däremot båda.        

          Den typ av gruppintervju vi valde kallas enligt Wibeck (2010) för formell 

fältintervju. Kriterier för att det ska vara denna typ av intervju är att forskaren före 

intervjutillfället vistats bland informanterna och att intervjuerna är planerade på förhand 

(Wibeck, 2010). Vi menar att vi uppfyllde dessa kriterier då vi genomförde studien på 

vår arbetsplats, observerade informanterna före intervjutillfället samt planerade 

intervjuerna i förväg. Vid gruppintervjuer bör man vara medveten om att 

tystnadsplikten endast gäller intervjuaren och inte respondenterna. Det finns således en 

risk att konfidentialiteten bryts då det vid denna typ av intervju finns flera respondenter 

närvarande samtidigt. 

 

5.5. Databearbetning 

Efter genomförda observationer gjordes en sammanställning för att upptäcka likheter 

och skillnader vad gäller samarbetet mellan special- och ämneslärare, hur lärarnas roller 

såg ut under lektionernas olika faser samt om det fanns någon skillnad i detta mellan 

lektioner i matematik respektive språk. Då observationernas syfte var att undersöka hur 

samarbetet mellan special- och ämneslärare ser ut idag kommer resultatet huvudsakligen 

att användas för att besvara den första forskningsfrågan. 

          Direkt efter genomförda intervjuer transkriberades ljudinspelningarna. Allt skrevs 

ned förutom småprat som inte rörde studien. När samtliga intervjuer var transkriberade 

lästes texterna igenom flertalet gånger. De partier i empirin som behandlade samarbete 

på olika sätt och även i vilken frekvens dessa partier förekom, markerades med olika 
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färger för att hitta mönster. Sedan sökte vi efter likheter och skillnader i de markerade 

textstyckena för att kunna dela upp empirin i olika teman med koppling till 

forskningsfrågorna. Inledningsvis markerades de textstycken som behandlade hur det 

ser ut i dag och vilka tankar man har om hur det skulle kunna vara. Efterhand 

framträdde även andra återkommande teman vilka redovisas i resultatavsnittet.   

 

5.6. Forskningskvalitet   

När man som forskare under lång tid befinner sig på den plats där en studie genomförs 

finns en större möjlighet att de observationer och begrepp man har föresatt sig att 

studera stämmer överens. (Bryman, 2011). När resultaten i hög grad speglar de fenomen 

man som forskare har företagit sig att undersöka betyder det att den interna validiteten 

är säkerställd (Fangen, 2005). Då vi genomför vår studie på den egna arbetsplatsen, en 

plats där vi befunnit oss under lång tid, skulle det kunna vara så att vi borgat för detta 

även om vi inte varit där som enbart forskare. 

          Vi är medvetna om att de personer som arbetar på den skola där studien 

genomförts tillsammans format sin verksamhet vilken gör den unik. Därför kan det 

innebära vissa svårigheter att säkerställa den externa validiteten, det vill säga i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra miljöer (Bryman, 2011).  

          Det finns även vissa svårigheter att säkerställa den externa reliabiliteten, det vill 

säga i vilken utsträckning vår undersökning kan replikeras av en annan forskare, då det 

är omöjligt att frysa en viss händelse i en viss social miljö. För att kunna upprepa en 

kvalitativ studie behöver forskaren kunna gå in i samma roll som den forskaren hade i 

den ursprungliga studien.  Skolan som institution är en sluten, icke-offentlig miljö 

(Bryman, 2011). Som lärare har vi tillgång till denna miljö på ett annat sätt än vad gäller 

andra forskare. Emellertid borde våra kollegor på skolan kunna upprepa studien och få 

liknande resultat.  

          För att säkerställa den interna reliabiliteten var det viktigt att vi som forskare kom 

överens om hur vi skulle tolka det vi såg och hörde. Detta gjorde vi genom att anta 

samma teoretiska utgångspunkt samt genomförde en pilotobservation tillsammans för 

att se om våra tolkningar av det som skedde överensstämde.   

          Då studien genomfördes på vår egen arbetsplats, strävade vi efter att frigöra oss 

från förutfattade meningar i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebar att 

observationer och intervjuer inte genomfördes med våra närmaste kollegor. Den av oss 

som har inriktningen mot matematikutveckling genomförde de observationer och 
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intervjuer som inriktades mot läs- och skrivutveckling och tvärtom. På så sätt mötte vi 

inte lärarna i de sammanhang vi vanligtvis gör och kunde på så vis upprätthålla rollen 

som en icke deltagande observatör. Vi antog också att det skulle vara enklare att få fram 

vad informanterna verkligen tycker då vi intervjuade personal vi vanligtvis inte 

samarbetar med i klassrummet.                 

           

5.7. Etik 

I genomförande av studien har hänsyn tagits till Etiska rådets informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär att alla 

deltagare informeras om studiens övergripande syfte och lämnas möjlighet att när som 

helst avbryta sitt deltagande i studien. Trots att eleverna inte är i fokus vid 

observationerna har vårdnadshavare informerats och fått lämna sitt samtycke. Vi har 

försökt att minimera risken för identifikation av informanter genom att inte publicera 

uppgifter som saknar relevans för studien. Vi anser således att informanternas ålder, 

kön, arbetad tid på skolan och när lärarutbildningen avslutades inte har sådan relevans 

för resultatet att det behöver nämnas. All insamlad data kommer endast att användas för 

denna studies syfte och inte spridas för andra ändamål.  

          Att vi valde öppna observationer, där vi i förväg informerat om studiens syfte 

samt fått samtycke från rektor, lärare och elevernas vårdnadshavare, minimerade risken 

att vi som forskare kunde upplevas som förrädare. Detta skulle annars kunna vara fallet 

då man observerar utan att ha deltagarnas godkännande (Repstad, 2007). Samtycke från 

rektor och lärare gavs muntligt medan samtycke från vårdnadshavare gavs skriftligt 

genom ett missivbrev (se bilaga C). Genom att ha deltagarnas godkännande uppfylldes 

Etiska rådets informationskrav och samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2011). Som 

forskare är det viktigt att hela tiden se till elevers rättigheter genom att fråga sig var 

studiens förtjänster ligger i relation till vilken skada den kan åsamka den enskilda 

eleven (Alderson & Morrow, 2011).  

          Samtliga fältanteckningar och efterföljande beskrivningar och kommentarer 

förvaras utom räckhåll för obehöriga för att säkerställa Etiska rådets 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5.8. Sammanfattning 

Studien som genomfördes hade en kvalitativ ansats där data insamlades genom öppna, 

icke-deltagande observationer, individuella semistrukturerade intervjuer samt en 

gruppintervju i form av formell fältintervju. Platsen för studien var en högstadieskola 

med ett etablerat inkluderande arbetssätt. Informanterna utgjordes av två speciallärare, 

sex ämneslärare, rektor och samordnande specialpedagog. Genom hela studien har 

hänsyn tagits till Etiska rådets informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. 

 

 

6. Resultat och analys 

Resultatet kommer här att redovisas utifrån de två frågeställningar denna studie bygger 

på. Först kommer vi således att redovisa hur den inkluderande specialundervisningen 

bedrivs på den undersökta skolan. Sedan följer en redovisning av hur speciallärares och 

ämneslärares komplementära kompetenser kan utnyttjas i en inkluderande 

specialundervisning. Varje frågeställning är indelad i ett antal teman utifrån det studien 

visar. Dessa teman används som underrubriker i resultatredovisningen. Efter respektive 

tema följer en analys med utgångspunkt i valda teorier.  

 

6.1. Hur ser samarbetet mellan speciallärare och ämneslärare ut på en 

högstadieskola med ett inkluderande arbetssätt? 

Resultaten som berör denna frågeställning handlar om hur speciallärarens och 

ämneslärarens roller ser ut i klassrummet respektive vid planeringsarbetet. De handlar 

också om den betydelse goda relationer och förmågan till flexibilitet har.  

  

6.1.1. Speciallärarens och ämneslärarens samarbete i klassrummet  

Vid de flesta klassrumsobservationer framkommer hur slående lika de flesta lektioner 

är. Vid alla observationer, utom en, har speciallärare med matematikinriktning och 

speciallärare med språkinriktning mycket lika arbetsuppgifter och roller i klassrummet. 

Det gäller även hur ämneslärare genomför sina lektioner samt hur speciallärare och 

ämneslärare samarbetar. 

          Speciallärares och ämneslärares uppdrag skiljer sig dock åt vad gäller ansvaret för 

olika arbetsuppgifter i klassrummet. Speciallärarna som observerades har under 
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lektionens inledning och avslutning rollen liknande en assistent till ämnesläraren. Detta 

innebär arbetsuppgifter så som att skriva tid på whiteboardtavlan, hämta bord, se till att 

mobiltelefoner är avstängda, dela ut böcker samt vid behov ställa förtydligande frågor 

till klassen. Både vid inledning och vid avslutning av lektionen befinner sig 

specialläraren till största del vid klassrummets ena sidovägg eller i närheten av oroliga 

elever. Ämnesläraren är den som framträder som ledare i klassrummet. Vid lektionernas 

inledning är det ämnesläraren som pratar direkt till klassen genom att hälsa välkommen, 

ta närvaro, ge instruktioner och dela ut böcker. När lektionen avslutas är det också 

ämnesläraren som är ansvarig vilket märks då det är denne som markerar när lektionen 

är slut, summerar lektionens syfte, informerar om eventuella läxor samt säger hej-då. 

Under så väl inledning som avslutning befinner sig ämnesläraren i främre delen av 

klassrummet vid katedern eller whiteboardtavlan.  

          Vid den av observationerna där speciallärares och ämneslärares roller ser 

annorlunda ut är det specialläraren och inte ämnesläraren som har ledarrollen. Detta 

beror på att ämnesläraren är på möte under lektionens första halva. När ämnesläraren 

kommer tillbaka till lektionen intar båda lärarna samma roller som framkommer vid 

övriga observationer, det vill säga ämnesläraren tar ledarrollen och specialläraren rollen 

som assistent. 

          Under lektionernas inledning och avslutning är alla elever samlade i helklass i 

samma klassrum. När själva lektionen genomförs delas klassen upp i olika 

konstellationer beroende på de behov som råder i gruppen. Vid observationerna 

förekom både helklass, halvklass, mindre grupper och en-till-en-undervisning. Då 

eleverna arbetar på egen hand i helklass, arbetar speciallärare och ämneslärare på 

liknande sätt vilket märks genom att båda yrkesgrupperna cirkulerar bland eleverna och 

förtydligar instruktioner samt svarar på eventuella frågor. Båda yrkesgrupperna ser även 

till att det finns arbetsro vilket bland annat framkommer då både speciallärare och 

ämneslärare aktivt påtalar när ljudnivån blir för hög. En skillnad mellan yrkesgrupperna 

är att specialläraren riktar sig mer mot vissa elever medan ämnesläraren arbetar mot 

samtliga elever. Under observationerna framträder detta genom att specialläraren 

befinner sig längre tid vid varje elev och inte går fram till alla elever i klassen medan 

klassläraren cirkulerar bland alla elever. 

          Vid intervjuerna framkommer däremot en bild av att speciallärarens och 

ämneslärarens roller i klassrummet inte skiljer sig så mycket åt. Ämnesläraren i språk 

menar till exempel att man hittills inte utnyttjat speciallärarens kompetens på rätt sätt. 
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Att vara ”två i klassrummet är jättebra men det blir mer utslätade roller”. Ämnesläraren 

i matematik har liknande bild då det framkommer att läraren inte har funderat särskilt 

mycket kring huruvida speciallärarens roll skiljer sig från en extra ämneslärare som 

resurs: 

 

Gentemot eleven och fånga upp elever så är det ju inte alltid att det är någon stor skillnad. 

Eller har varit. Matteläraren [som resurs] är ju proffs på matte också. Nu är ju specialläraren 

också proffs på matte /…/ jag kan inte säga att jag utnyttjat det… Jag har inte fångat upp 

det på något jättespeciellt sätt jämför med en mattelärare. 

 

Dock menar ämnesläraren i språk att rollerna nu håller på att ändra sig och att det 

”börjar sätta sig att man använder specialläraren utifrån vad specialläraren faktiskt 

besitter förs slags kompetens”. Samma lärare ger som exempel att specialläraren arbetar 

specifikt med läsförståelseträning i en liten grupp med elever. Ämnesläraren i 

matematik lyfter också fram arbetet i ämnesgruppen i matematik fram som ett område 

där speciallärarens kunskaper tas tillvara.  

 

6.1.2. Analys – Speciallärarens och ämneslärarens samarbete i klassrummet 

Det mest framträdande vid klassrumsobservationerna är att det finns en skillnad mellan 

speciallärares och ämneslärares roller i klassrummet. Att specialläraren får rollen av 

assistent till ämnesläraren framkommer förutom i vår studie även i annan forskning 

(Nilholm & Alm 2011 och von Ahlefeld Nisser, 2014). Det tyder på att det vid 

inkluderande undervisning är vanligt förekommande att specialläraren får en 

assistentroll och ämnesläraren rollen som ledare. Samtidigt beskrivs i annan litteratur 

(Persson & Persson, 2012 och Bergh Nestlog & Tinglev, 2010) att det ideala vid 

samundervisning är en kombination av speciallärare och ämneslärare. Frågan är hur 

man bäst kan utnyttja de olika kompetenserna. Enligt Abbotts (1988) teori om olika 

yrkesgruppers kamp om befogenheter på arbetsplatsen kan de olika rollerna i 

klassrummet bero på att specialläraren har kontroll över vissa arbetsuppgifter och 

ämneslärare över andra. Frågan är då vem som har tagit kontrollen och vilka som har 

fått de mindre önskvärda arbetsuppgifterna. Resultatet tyder på att ämneslärarna har full 

befogenhet över att leda undervisningen i klassrummet och som en följd av detta får 

specialläraren assistentrollen.   

          En annan förklaring kan vara svårigheten att kombinera den nya rollen som 

speciallärare så som den beskrivs i examensordningen med de gamla föreställningar 
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som finns om hur en speciallärare ska arbeta (von Ahlefeld Nisser, 2014). Som vi ser 

det kan också kulturen på skolan spela in och det som ”sitter i väggarna” får stor 

betydelse.  

          I observationerna framkommer också att samarbetet mellan speciallärare och 

ämneslärare ser likadant ut i klassrummet i både matematik och språk. Att det ser ut så 

kan bero på att speciallärarnas uppdrag ser lika ut i högskoleförordningens 

examensordning oberoende matematik eller språkinriktning. Som speciallärare, 

oberoende inriktning, förväntas vi till exempel vara ”en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling /…/ [och] 

matematikutveckling” samt kunna visa ”fördjupad förmåga till ett individanpassat 

arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd” (SFS 2011:186). 

 

6.1.3. Speciallärarens och ämneslärarens samarbete vid planeringsarbetet 

Vid såväl enskilda intervjuer som gruppintervjuer med speciallärare och ämneslärare i 

både matematik och språk framkommer att dessa yrkesgrupper inte förbereder lektioner 

tillsammans i någon större utsträckning. Tidsbrist och ej samordnade scheman anges 

som den viktigaste orsaken till detta. Ingen av de intervjuade skyller på ovilja från den 

andra yrkesgruppen som orsak till att planeringsarbetet inte sker i samverkan. 

Ämnesläraren med språkinriktning menar att planeringsarbetet kan se olika ut beroende 

på hur väl man känner varandra. Har man inte arbetat ihop tidigare tar det längre tid än 

när man har ett väletablerat samarbete. Ämnesläraren understryker att det är svårt att 

planera ihop på rätt sätt, även om tiden kanske finns: 

 

Klassiker… nummer ett… svårt att hinna planera ihop. Det är väl det som man hör mest 

och som är… tiden är alltid lätt att gömma sig bakom. Det kan man alltid skylla på någon 

annan, att schemat inte tillåter eller så. Sen så tror jag också att man ser hinder i /…/att 

planera så att speciallärarens kompetens tas tillvara på rätt sätt.  

 

Rektorn har däremot en bild av att en del lärare planerar tillsammans och andra inte. 

Han framhåller samtidigt, precis som ämneslärare med språkinriktning, att det finns 

svårigheter med att planera så att lärarnas olika kompetenser tillvaratas i klassrummet. 

 

En del har väl planering tillsammans… men vet precis vad som ska hända. Man är 

förberedd när man går in… och för en del andra är det kanske inte riktigt så… Man går in 
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och så står man där och lyssnar på en genomgång ett tag och så går man runt och hjälper till 

lite. Det är ju inte riktigt så… Alltså då använder vi ju inte resurserna på allra bästa sätt.  

 

Specialläraren i språk menar att samarbetet underlättas när ämnesläraren och 

specialläraren är i samma arbetslag. Möjligheten till korta, informella planeringsmöten 

är större då man naturligt befinner sig rumsligt på samma plats under delar av dagen. 

Det är då enklare att ta initiativ till gemensamma förberedelser både från speciallärarens 

och ämneslärarens håll.  

 

Men dom som är i arbetslaget kan jag gå och fråga själv. ”Du vad gör vi nästa lektion?” 

Dom springer in och jag hoppar på dom för då har man chansen. ”Ja just det! Vad var det 

nu? Vilken lektion var det? Ska du vara med mig?” Total förvirring ibland i stressen. Så där 

är det ganska lätt, det är från bägge håll. Sen finns det lärare som aldrig söker upp mig, som 

inte säger särskilt mycket varken innan eller efter, om jag inte frågar.  

 

Förutom betydelsen av rumslig placering menar specialläraren i språk även att 

”det behövs tid, men det behövs liksom öppna diskussion om vad det här ska 

handla om att vi måste hinna [med] alla elever. Men det handlar också om 

förtroende mellan oss som samarbetar”.   

 

6.1.4. Analys – Speciallärarens och ämneslärarens samarbete vid planeringsarbetet 

Att planeringsarbetet i dag inte sker i samverkan anses bero på organisatoriska faktorer 

så som ej samordnade scheman, tidsbrist och fysisk placering. Att tid för gemensam 

planering efterfrågas vid samundervisning är något som även framkommit vid andra 

studier. Där betonas även vikten av att samarbete ska vara frivilligt och inte påtvingat 

uppifrån (Nilholm & Alm, 2011). Att de tidigare planeringskonferenserna inte var 

frivilliga utan initierade av skolledningen kan således vara en förklaring till att de inte 

utnyttjades.  

          Abbott (1988) menar tvärtemot att skilda roller i planeringsarbetet kan bero på att 

den ena yrkesgruppen anser sig ha full äganderätt över en arbetsuppgift och då 

exkluderar andra yrkesgrupper som strider om samma arbetsuppgifter. I detta fall skulle 

det betyda att lärarna, medvetet eller omedvetet eller av tradition, menar att de har full 

befogenhet över planeringsarbetet och då är ovilliga att bjuda in speciallärarna till 

samarbete. Detta skulle kunna vara en annan förklaring till de tidigare ej utnyttjade 

planeringskonferenserna. Kanske beror det på att ämneslärarna inte ville dela sina 
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arbetsuppgifter med speciallärarna eller inte vet hur de ska använda deras kompetens 

(Abbott, 1988). 

 

6.1.5. Goda relationer och förmåga till flexibilitet 

Som tidigare beskrivits framkom vid observationerna att speciallärare, oberoende av 

inriktning, och ämneslärare samarbetar på liknande sätt. I motsats till detta är bilden vid 

intervjuerna med speciallärare och ämneslärare att samarbetet i klassrummet kan se 

väldigt olika ut. Orsaken till detta anses bland annat vara lärarnas relation och förmåga 

till flexibilitet. Speciallärarna i både matematik och språk lyfter fram att samarbetet ser 

olika ut beroende på vilken ämneslärare man arbetar med. Specialläraren i matematik 

beskriver att: 

 

Om du har en lärare som är ostrukturerad så måste du vara den strukturerade. Om det är 

tvärtom ska kanske du vara den ostrukturerade. Så att barnen i klassrummet ska hitta en 

som de kan identifiera sig med /…/ Är läraren jättesträng får man kanske vara lite 

bortklemande.  

 

Ett annat exempel på detta är då specialläraren med språkinriktning menar att man som 

speciallärare ibland kan lägga sig i undervisningen mitt i en genomgång, medan man 

vid andra tillfällen väljer att stå tillbaka. Samma speciallärare anser att båda lärare har 

lika stort ansvar i klassrummet men för olika saker och att det kan vara svårt att veta var 

gränsen går. Samarbetet kan se olika ut beroende på hur väl man känner varandra och 

hur mycket och länge man har arbetat tillsammans.  

          Specialläraren med språkinriktning pekar också på betydelsen av att det finns en 

förståelse för att även skolans klasser ser olika ut och alltid kommer att vara heterogena 

då ”det /…/ [inte finns några] ideala klasser där alla vill och alla sitter tyst och lyssnar.” 

Samma lärare menar vidare att det är viktigt att kontinuerligt kompetensutbilda både 

speciallärare och ämneslärare för att tillsammans kunna möta klasser med stora behov. 

          Ämnesläraren i språk lyfter fram vikten av att båda lärare är övertygade om att 

inkluderande specialundervisning är den rätta vägen samt den tid det tar att lära känna 

varandra för att samarbetet ska vara fruktbart:  

 

Man måste dra åt samma linje, så måste man också vara smidig i arbetet om man till 

exempel är två i klassrummet. Det tar ett tag att bli samspelta… det är ju lite som ett 

dubbelpar i tennis. Man ska ju hela tiden veta var man har den andra.  
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Utöver egenskapen att vara flexibel som person lyftes flexibilitet i schemat fram som en 

betydelsefull komponent för ett lyckat samarbete. Ämnesläraren i språk menar att det 

behövs både kontinuitet och flexibilitet i speciallärarnas schema medan specialläraren i 

matematik framhåller att: 

 

Vi schemalägger ju speciallärarna stenhårt. Det är ju väldigt mycket schemaläggning och då 

skulle det kunna vara mer en speciallärarpool. ”Nu under de här tre veckorna skulle jag 

behöva… Skulle ni kunna komma?” ”Jajamen!” ”Nu behöver jag det här, och det här i två 

veckor. Kan ni komma?” ”Jajamen!” 

 

6.1.6.  Analys - Goda relationer och förmåga till flexibilitet  

Relationen mellan lärare lyfts flera gånger fram som en mycket viktig faktor för ett 

lyckat samarbete mellan speciallärare och ämneslärare. Hur länge man har känt 

varandra och hur länge man arbetat tillsammans påverkar hur mycket man vågar lägga 

sig i varandras arbetsuppgifter. Utöver detta lyfts även lärarnas förmåga till flexibilitet, 

både som personer och vid schemaläggning, fram.  

          Lärare på en skola är en heterogen samling människor. Förutom att man har olika 

utbildning, erfarenhet och ämneskombinationer har man även olika personlighet, olika 

inställning till lärande samt olika vilja att ta till sig nya idéer och vidareutvecklas i sitt 

yrkesutövande (Göransson, 2011 och Persson & Persson, 2012). Detta i samband med 

Laviés (2006) teori om transformativa respektive konservativa praktiker kan vara en 

förklaring till varför relationen och förmågan till flexibilitet lyfts fram som viktig i 

samarbetet mellan lärare. Medan transformativa lärare vill åstadkomma en förändring 

genom att utveckla undervisningen tillsammans, vill konservativa lärare bli bättre på det 

man gör men utan att genomföra några grundläggande förändringar. Lärares relation 

och förmåga till flexibilitet i det inkluderande klassrummet kan således kopplas samman 

med de forskningsresultat som anger att kombinationen av lärare med olika inställning, 

bakgrund och personlighet har betydelse för både skolutveckling och elevers resultat 

(Persson & Persson, 2012). 

 

6.2. Hur anser speciallärare, ämneslärare, samordnande 

specialpedagog och rektor att man bäst kan utnyttja speciallärares och 

ämneslärares komplementära kompetenser? 

Resultaten som berör denna frågeställning handlar om de roller specialläraren och 

ämnesläraren förväntas ha i klassrummet respektive vid planeringsarbetet. De handlar 
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också om implicita och explicita överenskommelser på skolan, att kunna ta varandras 

roller samt handledning. 

 

6.2.1. Förväntade roller i klassrummet 

Samtliga yrkesgrupper menar att när ämneslärarens individualisering inte räcker till, är 

det speciallärarens uppgift att jobba mer inriktat mot de enskilda elever som är i behov 

av särskilt stöd. I detta arbete förväntas specialläraren ha specifika kunskaper, till 

exempel om alternativa verktyg, som ämnesläraren inte besitter för att träna elever i 

behov av särskilt stöd. Ämneslärarna beskriver den specifika kunskapen i ordalag som 

”supermaterial”, ”spetskompetens” och ”annan pedagogik”.  Speciallärare och 

samordnande specialpedagog menar i stället att det snarare handlar om att tänka i nya 

banor, att anpassa undervisningen och att eleven inte ”behöver mer av samma, man 

behöver något annat”. Parallellt med den individuella träningen förväntar sig 

ämneslärarna att specialläraren också har en överblick över arbetslagets samlade 

stödbehov. Ämnesläraren i språk uttrycker det som att: 

 

Även om man som ämneslärare måste individualisera sin undervisning så, det är precis som 

att det är den extra lilla spetsen, mer djup. Ämneslärare mer bredd och speciallärare mer 

djup på nåt vis… på individnivå tänker jag. Samtidigt som specialläraren också måste ha en 

väldig överblick... alltså ni har ju hela arbetslaget. Den biten har ni ju också.  

 

Ytterligare en kompetens som framhölls av specialläraren med matematikinriktning är 

dennes skicklighet att komplettera ämnesläraren så att eleverna har någon i klassrummet 

de kan identifiera sig med: 

 

Om du har en lärare som är ostrukturerad så måste du vara den strukturerade. Om det är 

tvärtom ska kanske du vara den ostrukturerade /…/ Är det en jättesnäll lärare måste man 

kanske gå in och vara den stränga. Är läraren jättesträng får man kanske vara den 

bortklemande. Lite puttenuttig. Men fortfarande måste ämnesläraren vara ämnesbäraren. 

Kunskapsbäraren. Och så får specialläraren vara den som tar till knepen. 

 

Vid både gruppintervjun och de enskilda intervjuerna är samtliga yrkesgrupper överens 

om att ämnesläraren är den som ska ha störst ämneskunskap. Ämnesläraren ska även ha 

fokus på klassen som helhet och samtidigt planera och individualisera sin undervisning 

utifrån de behov som råder. Speciallärare, rektor och samordnande specialpedagog 
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lyfter fram behovet av att man som ämneslärare också besitter specialpedagogiska 

kunskaper. Rektor menar att: 

 

Jag tycker att det ideala tillståndet hade varit om vi hade haft ämneslärare som hade haft 

specialpedagogisk utbildning… i alla fall någon form av specialpedagogisk utbildning. /…/ 

ämneslärare med specialpedagogskompetens och gärna speciallärare med viss inriktning 

/…/ i första hand svenska-,  engelska eller mattelärare. Så tänker jag.  

 

6.2.2.  Analys - Förväntade roller i klassrummet 

I en inkluderande verksamhet arbetar speciallärare och ämneslärare med samma elever 

och är därför beroende av varandra. Vid intervjuerna framkommer att det i 

speciallärarens uppdrag ingår ansvar för elever i behov av särskilt stöd medan 

ämnesläraren har ansvar för klassen som helhet. I högskoleförordningens 

examensordning för speciallärare och ämneslärare står att båda yrkesgrupper ska kunna 

hantera specialpedagogiska behov. Som speciallärare ska man även kunna visa 

”fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av 

särskilt stöd” (SFS 2011:186). Förutom det som står i examensordningen kan de 

förväntade rollerna även bero på att nya arbetssätt möter gamla föreställningar (von 

Ahlefeld Nisser, 2014). Det kan också handla om att det finns överenskommelser 

mellan de olika yrkesgrupperna på arbetsplatsen rörande vem som har befogenhet över 

vad, i detta fall vem som har hand om vilka elever (Abbott, 1988). Att ämneslärare 

benämner speciallärarnas arbetsmetoder med ord som påminner om någon slags 

supermaterial kan handla om att speciallärarens verksamhet tidigare varit rumsligt 

åtskiljd så att man som ämneslärare inte haft någon inblick i de specialpedagogiska 

arbetsmetoderna. 

 

6.2.3.  Förväntade roller vid planeringsarbetet 

Angående speciallärarens och ämneslärarens förväntade roller vid planeringsarbetet, 

framkommer två olika synsätt. Den samordnande specialpedagogen menar att 

planeringen ska ske helt i samverkan. ”Egentligen borde det vara mer likheter än 

skillnader när det gäller planering. Speciallärare och ämneslärare behöver planera ihop 

för elevernas bästa”. Övriga yrkesgrupper menar å andra sidan att det är ämnesläraren 

som har huvudansvaret för lektionsplanering och att den ska vara individualiserad. 

Specialläraren ska i någon grad vara delaktig och då med fokus på elever i behov av 

särskilt stöd. Ämnesläraren i matematik ser det till exempel som sin uppgift att planera 
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för ett arbetsområde men att specialläraren förväntas vara insatt i planeringen vid 

genomförandet. Speciallärarna menar å andra sidan att deras roll är att tillföra 

specialpedagogiska råd till ämneslärarens färdiga planering. Specialläraren i språk 

beskriver det gemensamma planeringsarbetet som att 

 

Ämnesläraren har ju det stora ansvaret för sitt ämne, för planeringen, för att man ska täcka 

de här målen och för att kunskapskraven ska kunna uppnås för hela klassen. Man har 

liksom den här grova planeringen. Min roll känner jag är som stöttning och hjälp för att 

kunna nå alla, för att kunna bolla idéer, för att kunna hitta alternativa vägar, för att kunna 

dela på klasser där det passar /…/ vara något slags bollplank och kunna hjälpa men också 

kunna hjälpa med de praktiska grejerna.   

 

Samtidigt lyfter ämnesläraren i språk fram risken att man som speciallärare i det 

inkluderade klassrummet får betydligt mindre rörelsefrihet och är bakbunden till 

ämneslärarens planering än tidigare då specialundervisningen ägde rum i separata 

lokaler. 

          Samtliga yrkesgrupper menar att speciallärarens kompetens är betydelsefull för 

att kunna kartlägga elevernas behov och med utgångspunkt i resultatet ta fram en 

individanpassad plan för hur man ska arbeta och med vilket material samt vid behov 

upprätta åtgärdsprogram. Ämnesläraren i språk lyfter fram att specialläraren har 

kunskaper som de själva inte besitter för att hitta vad elevernas svårigheter bottnar i för 

att sedan kunna ”hjälpa de eleverna att täppa luckorna som gör att de sedan kan haka 

på”. Ett exempel är när specialläraren i språk ”hugger tag i eleven i nians svårigheter 

med stavning och /…/ sånt där och liksom engagerar sig i de bitarna och gör ett test, för 

det reder inte jag ut”. Ämnesläraren i matematik efterfrågar liknande kartläggningar av 

elevers svårigheter i matematik som man har i språk. 

  

6.2.4.  Analys - Förväntade roller vid planeringsarbetet 

Åsikten att ämnesläraren ska ha huvudansvaret för lektionsplaneringen medan 

specialläraren i någon grad ska vara delaktig, kan bero på de olika befogenheter 

yrkesgrupper har på en arbetsplats (Abbott, 1988). Samtidigt som ämneslärarna 

förväntas ha full befogenhet över planeringsarbetet är de underkastade de befogenheter 

speciallärarna förväntas ha över arbetet med kartläggning av elevers svårigheter samt 

upprättande av åtgärdsprogram. Makten över olika befogenheter kan förändras i 

samband med till exempel organisationsutveckling eller professionalisering (a.a.). Det 
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är då möjligt att maktpositionerna förskjuts och yrkesgrupperna får ett mer gemensamt 

ansvar över planering och kartläggning i takt med att den inkluderande undervisningen 

utvecklas ytterligare. Att den samordnande specialpedagogen ser ett gemensamt ansvar 

för planeringsarbetet som eftersträvansvärt kan hänga samman med synen på skolan ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv.  

 

6.2.5 Implicita och explicita överenskommelser på skolan 

Alla ämneslärare och speciallärare upplever att det varken från skolans håll eller mellan 

lärarna själva finns uttalat vem som har ansvar för vad i klassrummet och i 

planeringsarbetet. Om det är eftersträvansvärt med explicit uttalade arbetsuppgifter 

framkom ej. Ämnesläraren i språk framhåller dock att en alltför bestämd uppdelning 

kanske inte gynnar samarbetet då det i grund och botten handlar om lärares personlighet 

och relationen mellan olika personer: 

 

Men där blir det också beroende på kompetens och person och personlighet vad man… hur 

samarbetet funkar. Jobbar man ihop med en person under längre tid så märker man ju var 

man har sina styrkor och svagheter och så kan man ju utnyttja dem. Sen kan det kanske 

vara dumt att ha en alldeles för strikt uppdelning. Det skull man kanske förlora på för det 

kan ju spela roll vilken speciallärare jag får hur vi kan arbeta.  

 

Vissa arbetsuppgifter finns dock uttalade menar specialläraren och ämnesläraren i 

matematik och ger som exempel att speciallärarna är uttalat ansvariga för att göra 

kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram.  

 

6.2.6.  Analys - Implicita och explicita överenskommelser på skolan 

I studien framkommer att det både finns uttalade och outtalade arbetsuppgifter och 

ansvarsområden för ämneslärare och speciallärare. Att specialläraren har ansvar för 

kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram är tydligt, medan ansvaret i 

klassrummet och vid planeringsarbetet inte upplevs vara uttalat. Samtidigt lyfts 

uppfattningen om att en alltför bestämd arbetsuppdelning inte alltid gynnar samarbetet 

mellan speciallärare och ämneslärare fram. Detta kan kopplas samman med teorin om 

att tydliga arbetsbeskrivningar för olika yrkesgrupper sällan efterföljs (Abbott, 1988). 

Enligt denna teori finns implicit och explicit uttalade överenskommelser, men det råder 

sällan samstämmighet mellan vad man formellt ska göra och vad man verkligen gör 

(a.a.). Även om det skulle finnas en explicit uttalad arbetsuppdelning på skolan är det 
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alltså inte säkert att den skulle efterföljas då personligheten och relationen lärarna 

emellan i stället verkar vara viktiga faktorer för ett lyckat samarbete.  

 

6.2.7.  Att kunna ta varandras roller 

Ämnesläraren i matematik menar att specialläraren ska ha goda ämneskunskaper och 

erfarenhet av undervisning för att hålla sig à jour då ämnena ständigt utvecklas. Ett sätt 

att uppnå detta kan, enligt samma ämneslärare, vara att specialläraren har 

undervisningsansvar för en egen klass. Ämnesläraren i matematik menar vidare att ”alla 

ska tvingas ta varandras roller lite” som ett led i att öka förståelsen för varandras arbete 

och främja ett gott samarbetsklimat. För ämneslärares del kan det i stället innebära en 

ökad delaktighet då specialläraren genomför kartläggningar för att på så sätt få en större 

förståelse om vad elevers svårigheter handlar om.  

           För att kunna ta varandras roller menar ämnesläraren i matematik att det är 

viktigt med en pågående dialog mellan speciallärare och ämneslärare. De båda 

yrkesgrupperna ska se sig som ett team med eleven i fokus, där man i stället för att 

arbeta isolerat är en enhet som utnyttjar varandras kompetenser och bollar idéer med 

varandra:  

 

Inte vi-och-ni-snack. Det är ju viktigt överallt. Så att man inte tänker /…/ ”Ni har ju 

egentligen tid. Det borde ni ju göra, ni speciallärare. Och vi mattelärare kan…” Det är ju 

skitfarligt för då börjar det ju att bubbla och muttras. Det måste man bolla bort bara. /…/ 

utan vad ska vi göra som enhet? Vad har vi för resurser? /…/ Vad kan vi göra tillsammans? 

En dialog som är helt avskalad från prestige.  

 

Rektorn belyser det faktum att det inte är lärarnas titlar som avgör vem som gör vilket 

arbete bäst och ger som exempel att ”en elev kanske kan få en bättre förklaring /…/ av 

en ämneslärare som är utbildad i sitt ämne och har erfarenhet av att undervisa än vad 

den kan få /…/ av specialläraren. Och kanske tvärtom också.” Likaså framhåller rektorn 

betydelsen av att både speciallärare och ämneslärare respekterar, tar del av och 

använder varandras kompetens och kunskap. Rektor tror dock att detta kan vara enklare 

för vissa och svårare för andra. ”Det är så att man verkligen kompletterar varandra i det 

här arbetet. Men det krävs mycket.”    
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6.2.8.  Analys - Att kunna ta varandras roller 

Studien visar att det finns en önskan om förändring och utveckling då man utöver att 

samarbeta även vill kunna ta varandras roller. Detta tyder på en förståelse för att man på 

skolan är beroende av varandras kompetenser för att kunna utveckla den inkluderande 

verksamheten. Viljan att fungera som ett team där man delar yrkesspecifik kunskap med 

varandra står i motsats till teorin om hur olika yrkesgrupper strider om befogenheter på 

en arbetsplats (Abbott, 1988). I kampen om befogenheter på en arbetsplats får ofta en 

yrkesgrupp underkasta sig en annan vad gäller vem som ska göra vad (a.a.). På den 

undersökta skolan visar lärarna istället en vilja att kunna arbeta tillsammans för att på så 

sätt öka förståelsen för varandras arbete och skapa ett gott samarbetsklimat. 

 

6.2.9.  Handledning  

Både speciallärarna och ämneslärarna framhåller under såväl gruppintervjun som den 

enskilda intervjun specialpedagogisk handledning som en möjlig arbetsuppgift för 

speciallärarna. Ett förslag som lades fram från ämnesläraren i matematik var 

auskultation med efterföljande feedback på undervisningen utifrån den litteratur 

speciallärarna tagit del av under sin utbildning. I förslaget ingick att specialläraren 

skulle kunna fungera som ett bollplank för ämnesläraren då man är två lärare i 

klassrummet. Tillsammans har man kunskap både om hur hela gruppen fungerar liksom 

enskilda elevers svårigheter och styrkor. Vikten av att speciallärarens roll som bollplank 

ska vara en uttalad arbetsuppgift, samt en vilja hos alla inblandade betonas för att 

handledningen ska vara mindre laddad. Speciallärarens handledande roll beskrivs av 

ämnesläraren i matematik på följande sätt:  

 

För att bli speciallärare måste man ju matas med rätt mycket litteratur om undervisning 

”Hur går det till? Är det här rätt sätt?”. Alltså så skulle man lika gärna kunna ha som 

uppgift att ”jag tittar på dig X här i dag /…/ då skulle jag kunna hjälpa dig med tips på 

annat sätt kanske.” Det kan man kanske göra ändå men det borde finnas en kompetens där. 

 

Att speciallärarna har kompetensen att arbeta konsultativt handledande mot 

ämneslärarna är något som lyfts också fram av såväl speciallärare som ämneslärare. 

Specialläraren i matematik menar att det kan krävas mod för att det ska fungera: 

 

Men det kräver också att vi har en öppenhet mot varandra. En del upplever ju att man 

blottar sina svagheter om man frågar någon om råd och stöd. Om man inte tänker så kan 
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man ju komma mycket, mycket längre. Om man tänker sig att det skulle varar roligt att 

göra på ett annat sätt. Hur skulle man kunna göra då? I stället för att säga ”Jag kommer 

ingen vart”.  

 

Specialläraren i matematik menar vidare att ett sätt att börja skulle kunna vara 

handledning kring alternativa verktyg då det inte skulle vara så känsligt då det är ett nytt 

område som det är svårt för alla att vara uppdaterade inom.  

 

6.2.10. Analys - Handledning  

Abbott (1988) menar att nya arbetsuppgifter kan tillkomma en yrkesgrupp genom bland 

annat organisationsutveckling, professionalisering eller utveckling av ny kunskap.  Att 

skolan har gått över till en inkluderande specialundervisning har inneburit en 

organisationsutveckling. I den nya organisationen samarbetar speciallärare och 

ämneslärare runt eleven på ett tydligare sätt än tidigare då specialundervisningen var 

rumsligt särskilda. Parallellt med den nya organisationen har samtliga speciallärare varit 

under utbildning. Speciallärarnas professionalisering kan ses som en förklaring till att 

ämneslärarna lyfter fram handledning som en ny möjlig arbetsuppgift för speciallärarna.  

          En utveckling av arbetet med specialpedagogisk handledning är samtliga 

intervjuade lärare positiva till. Ämneslärarna menar bland annat att speciallärarna 

genom sin utbildning har tillgång till ny kunskap, om bland annat alternativa verktyg 

och undervisning, vilken ämneslärarna inte besitter. Detta tyder på att ämneslärarna ser 

behov av konsultativ handledning (Sundqvist, 2012). Det är den form av handledning 

där fokus ligger på eleven och specialläraren verkar som expert, samtalsledare och i 

mötet med ämnesläraren ses som ägare av den specialpedagogiska 

kunskapsförmedlingen (a.a.).  

          Att handledning om alternativa verktyg anses som ett mindre känsligt område för 

speciallärarna att börja med, kan enligt Abbott (1988) förklaras av att det finns både 

önskvärda och icke önskvärda arbetsuppgifter. När en arbetsuppgift inte är önskvärd 

uppstår heller inte någon kamp om vilken yrkesgrupp som ska ha befogenhet över den. 

Detta kan vara fallet vad gäller handledning rörande alternativa verktyg då 

speciallärarna genom sin utbildning anses besitta mer kunskap än ämneslärarna om 

detta.  
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6.3. Sammanfattning  

I studien framkommer att samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare ser relativt 

lika ut oberoende av om undervisningen bedrivs i matematik eller språk. Vad gäller 

speciallärares och ämneslärares uppdrag däremot ser vi en skillnad mellan vad som 

framkommer vid observationer respektive intervjuer. Under observationerna framstår 

ämneslärarens roll tydligt som ledaren i klassrummet medan specialläraren har rollen 

som en assistent.  Vid intervjuerna däremot menar lärarna att rollerna i klassrummet är 

mer utslätade och att speciallärarnas kompetens inte utnyttjas på rätt sätt. I stället lyfte 

man fram lärarnas relation och förmåga till flexibilitet som betydelsefull för ett gott 

samarbete. Observationer och intervjuer är dock samstämmiga i bilden att specialläraren 

i klassrummet är ansvarig för elever i behov av stöd medan ämnesläraren fokuserar på 

gruppen som helhet. Vid intervjuerna framträder en skillnad mellan hur speciallärare 

och ämneslärare ser på speciallärarnas kompetens. Medan speciallärarna lyfter fram 

förhållningssätt som ett verktyg pekar ämneslärare på mer konkreta specialverktyg de 

själva inte har kunskap om.  

          Intervjuerna visar att det tidigare förekommit gemensamma 

planeringskonferenser, men att dessa inte utnyttjades. Speciallärare och ämneslärare 

planerar idag inte undervisningen tillsammans i någon större utsträckning. Brist på tid, 

schematekniska svårigheter samt lärarnas rumsliga placering lyfts fram som orsaker till 

detta. Ämneslärarens anses vara huvudansvarig för planeringsarbetet och specialläraren 

förväntas vara delaktig i någon form, hur framkommer dock ej. 

          Vad gäller informanternas förväntningar på hur man bäst kan utnyttja 

speciallärares och ämneslärares komplementära kompetenser framkommer en önskan 

om möjlighet till mer gemensam planering då båda yrkesgruppernas kompetenser ses 

som centrala i planeringsarbetet. Även här ses ämnesläraren som ansvarig för klassen 

som helhet och specialläraren för elever i behov av stöd. Dock lyfts här även fram en 

förväntning om att specialläraren är den som har en samlad bild över elevernas behov i 

arbetslaget. I detta arbete ingår bland annat att kartlägga elevers kunskaper samt vid 

behov upprätta åtgärdsprogram.  

          Trots att de intervjuade har bestämda uppfattningar om vem som ska göra vad på 

arbetsplatsen framkommer att det varken från skolans håll eller lärare emellan finns 

några explicit uttalade överenskommelser. I stället lyfter man fram möjligheten att 

utveckla ett samarbete som kan se olika ut beroende på lärarnas personlighet och 

relationen dem emellan. I samband med detta framkommer även vikten av att kunna ta 
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varandras roller och på så sätt fungera som ett team.  En möjlig riktning för 

vidareutveckling av samarbetet som lyfts fram är specialpedagogisk handledning i form 

av konsultativa samtal eller auskultation. Förslag på områden att handleda är 

ämneslärarnas undervisning samt alternativa verktyg.   

 

 

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys med utgångspunkt från 

bakgrund, frågeställningar och valda teorier. Detta följs av en diskussion kring studiens 

metod med fokus på de för- och nackdelar det finns med att genomföra en undersökning 

på den egna arbetsplatsen.  

 

7.1. Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur samarbetet mellan speciallärare och 

ämneslärare kan se ut i en inkluderande verksamhet samt hur de olika yrkesgruppernas 

komplementära kompetenser utnyttjas på bästa sätt.  

          Angående hur en inkluderande specialundervisning i matematik- samt språk-, läs- 

och skrivutveckling bedrivs på en högstadieskola framkommer att speciallärare och 

ämneslärare har olika roller i klassrummet och vid planeringsarbetet. Medan 

ämnesläraren har rollen som ledare i klassrummet och som huvudansvarig för 

lektionsplaneringen fungerar specialläraren som en assistent med oklart ansvar vid 

planeringsarbetet. Ämneslärarna menar samtidigt att de inte alltid utnyttjar 

speciallärarens kompetens på rätt sätt. Anledningen till att specialläraren får rollen som 

assistent kan hänga samman med att ämneslärare och speciallärare tidigare arbetade 

med eleverna på rumsligt särskiljda platser utan insikt i varandras arbete. När man nu 

befinner sig i samma klassrum och arbetar med samma elever kan det vara svårt att veta 

vad man kan förvänta sig av den andra yrkesgruppen. Ett tecken på detta kan vara då 

ämneslärarna pratar om speciallärarnas pedagogiska material som ett ”supermaterial” 

medan speciallärarna i stället lyfter fram sitt förhållningssätt till elever i särskilda 

behov.  

          Att yrkesgrupper på en arbetsplats, i detta fall speciallärare och ämneslärare på en 

skola, har olika arbetsuppgifter kan också förklaras med Abbotts teori (1988) om 

kampen om befogenheter på en arbetsplats. Ämnesläraren kan sägas ha full befogenhet 
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över ledarskapet i klassrummet och ansvaret för lektionsplaneringen medan 

specialläraren har full befogenhet över kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram. 

När man har full befogenhet över en arbetsuppgift kan man exkludera andra som strider 

om samma eller liknande arbetsuppgifter (a.a.). Att speciallärare och ämneslärare har 

olika arbetsuppgifter kan alltså också bero på att ämnesläraren inte vill dela på eller 

lämna ifrån sig arbetsuppgifter då man är van vid att vara ensam ansvarig i 

klassrummet.  

          Det framkommer tydligt att relationen mellan speciallärare och ämneslärare ses 

som den mest betydelsefulla faktorn för att samarbetet ska fungera. Detta gäller både 

samarbetet i klassrummet och vid planeringsarbetet. En av informanterna liknade 

relationen mellan yrkesgrupperna vid ett dubbelpar i tennis där man verkligen måste 

känna varandra, veta var man har varandra och vara samspelta för att kunna vinna. Att 

relationen har så stor betydelse i dag kan också vara en konsekvens av skolans övergång 

till en specialundervisning inom klassens ram. Likaså kan relationens betydelse vara en 

förklaring till att de tidigare planeringsmötena mellan speciallärare och ämneslärare inte 

fungerade. Kanske är det så att relationen är överordnad de orsaker som angavs, 

tidsbrist eller ej samordnade scheman, till att lärare inte utnyttjade planeringstiden. 

          Persson & Persson (2012) menar att en kombination av ämnesteoretisk och 

specialpedagogisk kompetens är det ideala i en inkluderande verksamhet. Samtidigt 

konstaterar Göransson (2011) att lärare på en skola är en heterogen grupp människor 

med olika personlighet, utbildning, kunskaps- och elevsyn samt benägenhet till 

förändring och vidareutveckling. Frågan är hur man kan förena lärares kompetenser och 

olikheter med behovet av särskilt stöd och den betydelse relationen har för ett lyckat 

samarbete?  

          Beträffande hur olika yrkesgrupper på en högstadieskola anser att man bäst kan 

utnyttja de komplementära kompetenser som special- respektive ämneslärare innehar, 

framkommer tydligt en önskan om att arbeta mer som ett team där man kan ta varandras 

roller. Att de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter inte är explicit uttalade när det 

gäller det gemensamma arbetet i klassrummet samt planeringsarbetet lyfts som en 

möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Kan det till och med vara så att skolan medvetet 

undvikit en alltför tydlig arbetsbeskrivning för att i stället låta lärarna tillsammans 

utforma samarbetet såsom de vill ha det?  

          Abbotts teori (1988) om olika yrkesgruppers kamp om befogenheter på 

arbetsplatsen går att applicera på de resultat som handlar om hur en inkluderande 
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undervisning bedrivs i dag. Däremot är teorin svårare att använda för de resultat som är 

framåtsyftande och handlar om de förväntningar man har på utvecklingen av 

verksamheten och hur man bäst utnyttjar de olika yrkesgruppernas komplementära 

kompetenser. Lärarnas önskemål om att ta del av varandras yrkesroller stämmer till 

exempel inte överens med den över- och underordning som är en central tanke i Abbotts 

teori.  

          Ett möjligt arbetssätt som lyfts fram för att utnyttja lärarnas komplementära 

kompetenser är specialpedagogisk handledning. Ämneslärarna beskriver handledningen 

som konsultativ då det finns en önskan om att speciallärarna ska förmedla en kunskap 

som ämneslärarna inte besitter. Frågan är om inte så kallad samarbetande handledning, 

såsom den beskriv av Sundqvist (2012) stämmer bättre överens med strävan att arbeta 

mer som ett team. I det samarbetande samtalet fungerar specialläraren och ämnesläraren 

som ett lag där båda lärarnas kunskap är lika betydelsefull. I stället för att specialläraren 

ses som expert, samtalsledare och ägare av den specialpedagogiska 

kunskapsförmedlingen, handleder lärarna varandra och styr samtalet tillsammans.  

 

7.2. Metoddiskussion 

Att genomföra en studie på den egna arbetsplatsen är inte helt oproblematiskt. För det 

första kan forskarens personliga intressen få större utrymme då man observerar sina 

kollegor. För det andra kan man som forskare medvetet undvika vissa obehagliga 

frågeställningar då man ska kunna samarbeta även efter undersökningen. Risken finns 

även att man läser in sådant som egentligen inte sker eller sägs då man har en förutfattad 

mening om hur det brukar vara. Det kan således vara svårt att vidmakthålla sin distans 

och objektivitet (Repstad, 2007).   

          Att dessa aspekter finns behöver dock inte innebära något absolut hinder för att 

genomföra en studie på sin egen arbetsplats utan bör snarare vara något att hålla i 

bakhuvudet och hela tiden vara medveten om. Tvärtom finns det flera aspekter som talar 

för att genomföra en studie där man själv arbetar. En fördel kan vara att man som 

forskare har en förförståelse om den miljö i vilken studien ska genomföras. På så sätt 

kan man enklare tolka det man ser och hör på ett korrekt sätt och därmed undvika att dra 

felaktiga slutsatser. En annan fördel är att man som forskare har en större motivation att 

genomföra studien då frågeställningen är sådan att den kan gagna den egna 

arbetsplatsen i framtiden (Repstad, 2007). En idealisk studie resulterar enligt Fangen 

(2005) inte bara i vetenskaplig kunskap utan gagnar även de personer man studerat. 
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Genom att genomföra studien på den egna arbetsplatsen kan den således komma att vara 

en del i ett pågående utvecklingsarbete samtidigt som den förhoppningsvis är av 

allmängiltigt intresse. 

          Att vi valde observationer med efterföljande intervjuer som metod grundar sig på 

studiens frågeställningar. På så sätt hade vi möjlighet att jämföra informanternas svar 

med hur det fungerar i praktiken. Samma jämförelse anser vi inte hade varit möjlig 

genom till exempel en enkätstudie. Observationerna gav oss en inblick i hur en 

inkluderande specialundervisning kan bedrivas medan intervjuerna belyste hur olika 

yrkesroller ser på sitt uppdrag samt hur man bäst kan utnyttja speciallärares och 

ämneslärares komplementära kompetenser.   

          Om vi i stället hade valt att genomföra en enkätundersökning hade vi fått 

möjlighet att få en bredare bild av vad samtliga lärare på skolan anser om våra 

frågeställningar. Emellertid kan man tänka sig att vi inte hade fått de resultat som 

framkommer vid en djupintervju. Det ideala hade således varit att genomföra studien 

med samma metod men med ett större antal informanter för att få en så representativ 

bild som möjligt av det vi hade för avsikt att undersöka. 

 

7.3. Vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har flera tankar väckts. Ett av studiens resultat som 

varit intressant att undersöka vidare är hur specialpedagogisk handledning genom 

samarbetande samtal kan fungera i praktiken. Hur ser verksamheten ut på skolor som 

redan använder samarbetande samtal som handledningsform och hur kan detta 

arbetessätt implementeras på en skola med ett inkluderande arbetssätt? 

          I resultatet framkommer även en önskan om att använda speciallärarnas 

kompetens mer. Därför hade det varit givande att undersöka vilka undervisnings- och 

träningsmetoder som är mest effektiva i matematik- respektive språk-, läs- och 

skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Då det redan finns studier rörande 

intensivundervisningens effekter på läs- och skrivutveckling (Torgessen et al, 2001) 

hade en liknande studie rörande matematikutveckling varit intressant att genomföra.  

 

 

           

 

. 
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Bilagor 
 

Bilaga B Observation 

 

OBSERVATION 
Datum för observation: Klass: Antal elever: 

Ämne: Observerad tid: 

Lärare: 

Speciallärare: 

 

Inledning: 

 

Medverkande under inledningen: 

□ Lärare           □ Speciallärare           □ Båda             □ Annan person _____________ 

 

Lärarens/speciallärarens rumsliga placering? (Rita gärna) 

 

L _____________________________________________________________________ 

 

S _____________________________________________________________________ 

 

Vem gör vad under inledningen? 

(prata med gruppen, prata med enskilda individer, sätta igång arbetet i gruppen, sätta 

igång enskilda individer, lösa problem som uppstår osv) 

 

Lärare:                                                                               Speciallärare: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Reflektioner: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 



  
 

VI 

Genomförande: 

 

Medverkande under genomförandet: 

□ Lärare             □ Speciallärare          □ Båda                □ Annan person _____________ 

 

Lärarens/speciallärarens rumsliga placering? (Rita gärna) 

 

L _____________________________________________________________________ 

 

S _____________________________________________________________________ 

 

Vem gör vad under genomförandet? 

(prata med gruppen, prata med enskilda individer, sätta igång arbetet i gruppen, sätta 

igång enskilda individer, lösa problem som uppstår osv) 

 

Lärare:                                                                               Speciallärare: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Reflektioner: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Avslutning: 

 

Medverkande under avslutningen: 

□ Lärare             □ Speciallärare             □ Båda            □ Annan person _____________ 

 

Lärarens/speciallärarens rumsliga placering? (Rita gärna) 

 

L _____________________________________________________________________ 

 

S _____________________________________________________________________ 

 



  
 

VII 

Vem gör vad under avslutningen? 

(prata med gruppen, prata med enskilda individer, sätta igång arbetet i gruppen, sätta 

igång enskilda individer, lösa problem som uppstår osv) 

 

Lärare:                                                                               Speciallärare: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Reflektioner: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Övriga observationer: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



  
 

VIII 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Frågor till enskild intervju 

1. Vad innebär inkluderande specialundervisning för dig? 

2. Hur vill du att den inkluderande specialundervisningen på din skola ska bedrivas 

i praktiken? 

3. Vad tror du krävs för att samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare ska 

vara fruktbart? 

4. Vilka hinder och möjligheter tror du att ämneslärare kan se med en inkluderande 

specialundervisning? 

5. Vilka hinder och möjligheter tror du att speciallärare kan se med en 

inkluderande specialundervisning? 

6. Vilka komplementära kompetenser anser du att ämneslärare och speciallärare 

bör ha för ett lyckat samarbete? 

7. Vilka likheter och skillnader anser du att det generellt finns mellan ämneslärares 

och speciallärares arbetsuppgifter? 

 

 

Frågor till gruppintervju  

1. Hur ser samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare ut före, under och efter 

en lektion? 

- Hur förbereder ni lektionerna tillsammans? 

- Vem har ansvaret för vad under lektionen? 

- Finns det uttalat vem som har ansvar för vad (från skolans håll, mellan er)? 

2. Hur skulle ni vilja att samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare 

fungerade? 

- Hur skulle samarbetet under lektionen se ut i en perfekt värld? 

 

  



  
 

IX 

Bilaga C Missivbrev 
 

 

 
 

 

 

Hej! 

Under hösten kommer vi, två speciallärare på XXskolan, att genomföra vårt 

examensarbete inom speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Vi kommer då att 

observera hur ämneslärare och speciallärare samarbetar under lektionerna. Eftersom 

eleverna också befinner sig i klassrummet vill vi ha ert samtycke, även om de inte är i 

fokus under studien. Varken skolan, klasserna, lärarnas eller elevernas namn kommer att 

nämnas i den skriftliga rapporten.  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon på: 

kristina.karlsson@XXX.se   Tel: XX-XXXXX 

karin.weidmert@XXX.se    Tel: XX-XXXXX 

 

□ Jag godkänner att mitt barn befinner sig i klassrummet där observationerna 

genomförs. 

□ Jag godkänner inte att mitt barn befinner sig i klassrummet där observationerna 

genomförs. 

 

 

________________________________________________ 
Elevens namn och klass 

 

 

________________________________________________ 
Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Kristina Karlsson och Karin Weidmert 

 

Handledare vid Linnéuniversitetet: Helena Roos helena.roos@lnu.se 
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