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1. Inledning  

 Det har under senare år genomförts mycket få kvantitativa undersökningar inom det 

specialpedagogiska området i den svenska skolan. Detta har inneburit att det har varit svårt att 

få en bild av den specialpedagogiska verksamhetens omfattning i skolorna. Under början av 

2000-talet genomförde Skolverket en studie där fokus låg på omfattningen och inriktningen 

av grundskolans specialpedagogiska verksamhet. Resultaten från studien visar att det var 17 

% av eleverna som fick särskilt stöd medan ytterligare 21 % av eleverna bedömdes vara i 

behov av särskilt stöd (Haug, Egelund & Persson 2006). 

Jag har märkt att det verkar vara främst kärnämnena som man riktar fokus mot och diskuterar 

när man pratar om specialpedagogiska insatser i skolan. Framförallt är det läs- och 

skrivsvårigheter  och matematiksvårigheter  i skolan. Vad gör de lärare som utnyttjar 

matematikkunskaper och svenskkunskaper i sina ämnen men som kanske inte får det stöd som 

de skulle vilja ha eller som de kanske skulle behöva?  Ska en samhällskunskapslärare hoppas 

på att en elev som har lässvårigheter och har svårt att ta till sig en text i samhällskunskapen 

ska få specialpedagogiskt stöd i svenska för att långt senare kunna ta till sig vad som står i 

texterna som läses på samhällskunskapen och som klasskamraterna läst för länge sedan? Hur 

förhåller det sig egentligen när det gäller de praktiska ämnena. Får de eller använder de sig av 

de specialpedagogiska resurser som finns? Får de lärarna som inte undervisar i kärnämnena 

lösa de problem som uppstår mer på egen hand än de lärare som undervisar i till exempel 

svenska och matematik. Finns det en specialpedagog som arbetar handledande med lärarna så 

kanske dessa problem kan minska men i gengäld så får speciallärarna och specialpedagogerna 

mindre tid till att vara ute och arbeta med eleverna.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur högstadielärare ser på specialpedagoger och 

deras arbete på högstadiet. Tanken är också att försöka se om lärarnas inställning till 

specialpedagoger och deras arbete skiljer sig åt beroende på vilket ämne det är man 

undervisar i.    

 

1.2 Frågeställningar 

Jag ställer mig följande frågor:  

Hur ser lärarna på de specialpedagogiska resurserna som finns i det egna ämnet? 
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Skiljer sig synen på de specialpedagogiska resurserna åt beroende på vilket ämne som lärarna 

undervisar i? 

Skiljer sig användandet av specialpedagogiska resurser åt beroende på vilket ämne man riktar 

fokus på? 
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2. Teori 

2.1 Det kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet tar sin utgångspunkt i vad David Skidmore, professor och 

forskare inom det specialpedagogiska området vid Bath University, kallar den 

psykologisk/medicinska förståelsemodellen. I det kategoriska perspektivet så har 

inlärningssvårigheter en psykologisk eller neurologisk koppling. Inlärningssvårigheterna är 

något som individen bär med sig och som ofta bottnar i en medicinsk sjukdom eller en 

diagnos. Antalet symptom, som handlar om inlärning, som man härleder till medicinska 

orsaker och som hör till den enskilda individen ökar hela tiden (Skidmore 2004).  

Det kategoriska synsättet dominerar fortfarande hur man ser på elever i behov av stöd. Det är 

eleven som bär med sig problemet och det är de specialpedagogiska resurserna som ska ändra 

på eleven så att han/hon blir kvitt problemen. Speciallärarnas roll blir att hjälpa en viss elev 

att komma till rätta med ett problem genom att ändra på eleven. (Tideman, Rosenqvist, 

Lansheim, Ranagården, Jacobsson 2005)   

2.1.1 Särskiljning 

Att man har sett eleven som problembärare har lett till att man, för att korrigera problemen, 

har särskiljt elever från klassrumsundervisningen. Under hela 1900-talet har det funnits fyra 

grunder på vilka man har särskiljt elever från den normala undervisningen. Dessa är de 

funktionshindrade, de som bryter mot ordningen i skolan, de som inte hänger med i 

undervisningen och de mobbade vilka man inte kan förklara varför de särskiljts (Börjesson & 

Palmblad 2003). Emanuelsson, professor i specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, menar 

att det främst finns två olika skäl som man har använt för att särskilja elever på. Det första och 

mest använda är att de ”svaga” eleverna särskiljs för att det inte finns möjlighet att ge dem 

den hjälp som de behöver i den vanliga undervisningen. Det andra skälet är att de ”svaga” 

eleverna hämmar undervisningen och skapar oordning eftersom de inte kan hänga med i 

undervisningen och hålla samma takt som de andra. Detta andra skäl förekom fram till 1960-

talet då man slutade använda det som ett skäl för att särskilja elever. Under 1960-talet 

minskade den organisatoriska differentieringen av elever men däremot ökade antalet elever 

som fick specialundervisning i mindre grupper (Emanuelsson i Tössebro 2004). 

 

Specialpedagogiken har historiskt sett använts för att förändra eleven. De elever som fått 

specialpedagogisk hjälp har ansetts falla utanför normen vilket lett till att de placerats i 
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särskilda grupper (Fischbein, Österberg 2003). När man har särskiljt elever har man ofta 

motiverat det med att det är bäst för den ordinarie klassen. Det har ansetts att det varit 

normaleleverna som har tagit skada av att eleverna hålls samman i heterogena grupper. Ibland 

har man också lyft fram att det varit positivt för eleven som särskiljts, vilket är vad man kan 

säga att man gör nu för tiden då man alltid hänvisar till individens bästa när man särskiljer 

någon (Börjesson & Palmblad 2003). 

 

2.1.2 Normalisering 

När man i skolan särskiljt elever har man i ett historiskt perspektiv inom skolan använt sig av 

normalisering och betraktat eleverna utifrån den tidens norm som gällde. Norm är en 

föreställning om hur allt bör vara. Allt som är avvikande kan ställas mot normen för att se vad 

det är som är avvikande. I skolan har man hela tiden avskiljt allt som är avvikande från det 

som är normalt (Börjesson 1997). Barn och elever är inte avvikande i sig själva utan 

avvikelser skapas och formas i skolan och samhället beroende på vilka kulturella normer som 

gäller för stunden (Börjesson & Palmblad 2003). Normalitetsbegreppet har styrt tänkandet i 

skolan när det gäller lärande och undervisning (Vernersson 2002). Detta har lett till att elever 

kategoriserats utifrån ett normalitetstänkande och med hänsyn till detta har eleverna fått ta del 

av de särskilda åtgärder som skolan har att erbjuda. Normalitetstänkandet kan sägas 

känneteckna det kategoriska perspektivet (Ann Ahlberg i Nilholm & Björck-Åkesson (red.) 

2007).     

 

2.2 Det relationella perspektivet 

I det kategoriska perspektivet har den specialpedagogiska kompetensen varit en hjälp för den 

enskilda eleven som varit i behov av stöd. I slutet av 1990-talet har specialpedagogiken ändrat  

form och syftar inte enbart till att hjälpa den enskilda individen som är i behov av 

specialpedagogiskt stöd utan anses också vara till hjälp för elever och lärare i allmänhet.  

(Börjesson 1997).  

 

Den tidigare speciallärarutbildningen var främst inriktad på att speciallärarna ute på skolan 

skulle arbeta kompensatoriskt med eleverna vilket betydde att de ofta skulle arbeta enskilt 

med eleverna eller att de skulle befinna sig i en liten grupp när de arbetade tillsammans. 

Arbetet med speciallärarna var inriktat på att ”få upp” eleverna på samma kunskapsnivå som 

de andra eleverna i klassen så att klasslärarna kunde hålla en jämn nivå på undervisningen. 
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Genom specialpedagogutbildningen som ersatte speciallärarutbildningen är det tänkt att 

specialpedagogerna förutom att kunna arbeta med eleverna även ska kunna handleda och ge 

lärarna råd i deras undervisning. Tanken är också att specialpedagogutbildningen ska ge 

specialpedagogerna det de behöver för att kunna arbeta med ledningen på skolorna när det 

gäller skolutveckling och lärande på skolorna (Tideman m.fl.2005). Skillnaden i kompetens 

mellan specialpedagoger och speciallärare är oftast oklar ute på skolorna. Författarna kommer 

bland annat fram till att specialpedagogernas mesta arbete läggs på specialundervisning. Ute 

på skolorna utför alltså specialpedagogerna i stort sett samma arbete som speciallärarna, vilket 

även förväntas av ledning och personal på skolorna (Tideman m.fl.2005).  

 

I det relationella perspektivet återfinns två av Skidmores förklaringsmodeller av 

inlärningssvårigheter, den sociologiska och den organisatoriska förklaringsmodellen. I de 

sociologiska och organisatoriska förklaringsmodellerna förklaras inlärningssvårigheterna med 

att det är ett pedagogiskt och/eller ett organisatoriskt problem snarare än att problemet 

återfinns hos den enskilde eleven (Skidmore 2004).  

I det relationella perspektivet ligger inte problemen hos den enskilde individen utan 

problemen ligger i att omgivningen inte kan ta hand om den avvikelse som finns hos eleverna. 

Problemen uppstår när eleverna möter en omgivning som inte kan ta hand om dem. Om 

problemen ligger i omgivningen så ska förändringar i elevens omgivning kunna ändra elevens 

förutsättningar att uppnå på förhand uppställda mål. Eftersom man i det relationella 

perspektivet lägger mer vikt vid att förändra omgivningen runt eleverna som befinner sig i 

problem så arbetar man med långsiktiga mål (Persson 2001). 

Skidmore skriver att skolorna borde anpassas till att klara av en större variation mellan 

eleverna och anpassa undervisningen så att man kan ge specialpedagogiskt stöd till de 

eleverna som behöver det (Skidmore 2004).  

 

2.2.1 Integrering/Inkludering 

I det relationella perspektivet är inkludering ett viktigt begrepp. Med inkludering menas att 

skolan ska anpassas till att kunna ta hand om alla elever, inte några utvalda och inte heller en 

majoritet (Tössebro 2004). Eftersom man i det relationella perspektivet inte lägger skulden av 

ett uppkommet problem på eleven (Skidmore 2004) så ligger integrering och inkludering 

närmare till hands att förknippa med det relationella perspektivet än med det kategoriska. 

Enligt Emanuelsson så är integration ett mål i den demokratiska människosyn som råder, 
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eftersom alla människor är lika mycket värda så borde ingen avskiljas för att man inte vill ha 

dem med utan alla borde vara fullt delaktiga (Emanuelsson i Tössebro 2004).    

Persson skriver att alla människor är olika, vilket medför att vi borde leva tillsammans för att 

lära av varandra men människorna är ändå så lika varandra att det inte är något problem att 

leva tillsammans. Men när man ska ge alla en likvärdig utbildning där man ska ge alla en 

individuellt anpassad utbildning blir det problem. I det relationella perspektivet ska man 

anpassa undervisningen så att den passar alla individers förutsättningar. Differentieringen ska 

vävas in i den undervisningen som varje lärare har vilket innebär att läraren ska 

individualisera undervisningen i de sammanhållna klasser som de har (Persson 2001). 

Ett problem som Emanuelsson ser med genomförandet av inkludering, är den gamla 

traditionen som finns där man kategoriserar de elever som är avvikande (Emanuelsson i 

Tössebro 2004).      

 

Sett ur det kategoriska perspektivet har den specialpedagogiska kompetensen varit en hjälp 

för den enskilda eleven som varit i behov av stöd. I slutet av 1990-talet har 

specialpedagogiken ändrat form och syftar inte enbart till att hjälpa den enskilda individen 

som är i behov av specialpedagogiskt stöd utan anses också vara till hjälp för elever och lärare 

i allmänhet. Förändringen av specialpedagogikens verksamhetsområden kan ha att göra med 

integreringen av särskilda undervisningsgrupper i den vanliga undervisningen. I och med 

integreringen och förändringen av specialpedagogiken kan man se det som om det normala 

har blivit i behov av specialpedagogiskt stöd (Börjesson1997). 

 

2.3 Specialundervisning  

Efter den ”nya” specialpedagogutbildningen ses specialundervisning som en av flera olika 

former att bedriva specialpedagogisk verksamhet på. Skollagen kan misstolkas så att man kan 

uppfatta den på så sätt att specialundervisningen ska ges enskilt eller i mindre grupp. Detta 

behöver inte vara fallet utan är alltså bara ett sätt att misstolka lagen. Förutom att det kan 

finnas delar i skollagen som kan vara lätta att missförstå så finns det även vissa motsägelser i 

skolan som system, bland annat att eleverna skall mötas på den nivå de befinner sig på 

samtidigt som de ska nå samma, på förväg uppställda, mål. Det är när elevernas olika 

förutsättningar möter skolans i förväg uppställda mål som ”behov av särskilt stöd uppstår” i 

skolan (Persson, Andreasson & Heimersson 2005).    
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Specialundervisning i mindre grupp kan och bör användas i vissa situationer. Enligt Christina 

och Jens Axengrip behöver elever med DAMP undervisning i miljöer som inte stör 

tankeverksamheten. De menar att det för elever med DAMP är väldigt viktigt att få 

undervisning av speciallärare i grupper med färre elever än vad vanliga klasser består av. I rätt 

miljö och med rätt mängd specialundervisning kan elever med DAMP inhämta kunskap som 

de har ”förlorat” tidigare (Christina & Jens Axengrip 2004).    
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3. Tidigare forskning 

Det finns inte lika mycket forskning inom det relationella perspektivet som inom det 

kategoriska eftersom den mesta forskningen som gjorts inom specialpedagogiken har haft det 

kategoriska perspektivet som utgångspunkt. Även när forskningsprojekten haft en inriktning 

mot det relationella perspektivet så har ofta utgångspunkten legat i det kategoriska 

perspektivet (Ekström 2004). 

 

Specialpedagogiken och den specialpedagogiska forskningen har i ett historiskt perspektiv 

varit en väldigt smal vetenskaplig disciplin och varit knuten till de medicinska och 

psykologiska traditionerna när det gäller handikappsyn. På senare tid har det 

specialpedagogiska forskningsområdet blivit alltmer självständigt och utvecklats mer 

integrerat med pedagogiken. De medicinska och psykologiska traditionerna med diagnoser 

och särskiljande åtgärder har då fått stå tillbaka. De senaste två decennierna har innebörden av 

begrepp som handikapp, defekter, störningar och funktionshinder förändrats. Till exempel har 

världshälsoorganisationen omdefinierat handikappbegreppet från att handikapp har varit 

definitivt och orubbligt till att handikapp uppstår i mötet mellan miljö och individers 

förutsättningar. I ett förändrat synsätt när det gäller begreppen handikapp och funktionshinder 

där man tar hänsyn till miljön, och inte bara ser individen som bärare av problemen, har 

terminologin förändrats från att man har talat om elever med svårigheter till att tala om elever 

i svårigheter (Rosenqvist i Nilholm & Björck-Åkesson (red.) 2007).    

 

I SPEKO- projektet (Specialundervisningen och dess konsekvenser) som genomfördes vid 

Göteborgs universitet i slutet av 1990-talet, studerades hur befattningshavare i grundskolan 

såg på den specialpedagogiska verksamheten. Bengt Persson, fil. doktor i pedagogik vid 

Göteborgs universitet, tar upp fyra områden och diskuterar dem i sin bok Elevers olikheter 

och specialpedagogisk kunskap. Han tar upp områdena: motiveringar för behov av 

specialpedagogiska insatser, prioriteringar av behov, urvalskriterier för insatser, verksamhets- 

och organisationsformer samt omfattning i tid (Persson 2001).  

I undersökningen var det 81 % av de tillfrågade som ansåg att det var eleven som var bärare 

av problemen och att det var hos den enskilde individen som svårigheterna låg som ledde till 

specialpedagogiska åtgärder. Endast 24 % ansåg att problemen hade sin grund i hur skolan var 

organiserad, vilka arbetssätt som tillämpades eller hur miljön på skolan var. Av de tillfrågade 

var det 40 % som ansåg att det var den speciella kompetensen som specialpedagogerna hade 
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som avgjorde vad man lade extra kraft vid när det gällde specialpedagogiska åtgärder. Den 

dominerande uppfattningen bland befattningshavarna (rektorer, lärare och specialpedagoger) 

var att problemen eller svårigheterna var individbundna. Befattningshavarna menade alltså att 

det var eleverna som hade problem snarare än att det var ett samspel mellan elever och den 

miljö som de befinner sig i (Persson 2001). 

När det gällde hur man bedrev specialundervisningen så svarade de flesta (71 %) att 

specialundervisningen bedrevs i en liten grupp eller enskilt. Detta motiverades med att många 

elever hade koncentrationssvårigheter och behövde lugn och ro för att kunna koncentrera sig 

vilket de tyckte var svårt i en större grupp.  

Förutom att man oftast arbetade i mindre grupper när det gällde specialundervisningen så 

menade nästen hälften (44 %) att man arbetade på ett annat sätt än man gjorde när det gällde 

”den vanliga” undervisningen. Det kunde till exempel handla om att man använde sig av mer 

laborativt arbete i specialundervisningen. Detta gjorde man främst för att väcka elevernas 

intresse eftersom många specialpedagoger ansåg att eleverna som fick specialpedagogisk 

hjälp hade tappat intresset för undervisningen. 

 

I SPEKO- undersökningen var det hälften som angav att det är allmänna inlärningsproblem 

som avgör om man får specialpedagogisk hjälp. De som intervjuades i undersökningen 

nämnde ofta att eleverna inte ”hänger med”.  Det var 65 % som menade att det var 

socioemotionella problem som låg till grund för att man fick specialpedagogisk hjälp medan 

det var 24 % som angav att fysiska eller motoriska funktionshinder föranledde 

specialpedagogisk hjälp. Dessa kategorier har att göra med elevernas förmåga. Det är 

elevernas svaga förmåga i klassrummet som på ett eller annat sätt föranleder 

specialpedagogisk hjälp. Läs- och skrivsvårigheter var de orsaker som personerna som ingick 

i SPEKO- undersökningen tyckte var den viktigaste orsaken till att få specialpedagogisk hjälp. 

Därefter kom svårigheter i matematik medan en av tio tyckte att problem i engelska och de 

samhällsorienterade ämnena var viktiga orsaker till specialpedagogisk hjälp. Hjälpen i SO-

ämnena och engelska gällde främst hjälp med läxorna (Persson 2001). Det var också oftast 

problem i läsning och skrivning som föranledde specialpedagogiska åtgärder även om behovet 

av särskilda stödåtgärder till elever med socioemotionella problem ökar (Persson 1998). Den 

största ansträngningen i grundskolan läggs på att eleverna skall bli godkända i kärnämnena 

som gör dem behöriga att söka in på gymnasiet vilket gör att tyngdpunkten i den 

specialpedagogiska verksamheten läggs på svenska och matematik (Persson 2001). 

 



12 

 

De två viktigaste kriterierna när det gäller om en elev skall få specialpedagogiskt stöd är 

allmänna inlärningsproblem och socioemotionella problem. De tyngsta skälen till att vissa 

elever får specialpedagogiskt stöd härrör från skillnaden mellan vad skolan kräver och hur 

dessa elever svarar mot skolans krav (Persson 2001).   
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4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att göra en enkätundersökning då enkäter passar bäst till mitt syfte med 

undersökningen. Jag är medveten om att det finns vissa nackdelar med att använda sig av 

enkät då det inte går att ställa några följdfrågor och få uttömmande svar men och andra sidan 

så får jag på detta sätt in ett större underlag än om jag skulle gjort intervjuer. Med hjälp av 

enkäten så får jag möjlighet att jämföra flera olika lärarkategorier. Enkäten består av slutna 

frågor med svarsalternativ förutom på frågorna 1 och 9 som handlar om vilket/vilka ämnen 

lärarna har. En enkät är strukturerad och standardiserad om en enkät har fasta svarsalternativ 

(Patel & Davidsson 2003) Enkäten hade således en hög grad av strukturering och 

standardisering i sitt utförande. 

Frågorna i enkäten berör tillgången på speciallärare, för att få en bild av hur många 

specialpedagoger det finns ute på skolorna vilket kan ha inverkan på hur specialpedagogerna 

arbetar och hur den resursen utnyttjas. Frågorna rör också hur lärarna ser på samarbetet med 

specialpedagogerna och på deras förmåga att ge hjälp i de olika ämnena, om de hade elever 

som fick stöd av specialpedagogerna och i så fall vilka ämnen det rörde sig om. I slutet av 

enkäten finns frågor som berör vilket behov lärarna anser att det finns av specialpedagogiskt 

stöd i deras ämnen, hur det är utformat, alltså hur de kan använda sig av specialpedagogerna, 

och hur de vill att det ska se ut om de hade fått välja. I frågorna används benämningen 

specialpedagog och speciallärare då det fortfarande finns speciallärare ute på skolorna och för 

att det inte är allmänt känt vad som skiljer specialpedagoger och speciallärare åt. Jag har på 

grund av detta valt att inte särskilja begreppen specialpedagog och speciallärare i enkäten.  

Innan enkäten skickades ut testades den först på en testgrupp för att se så att det inte var några 

oklarheter angående frågorna. Testgruppen bestod av bekanta som arbetar som lärare. Dessa 

personers svar ingick sedan inte i resultatet.      

 

4.2 Urval  

Enkäten skickades ut till 100 högstadielärare. Skolorna valdes slumpmässigt ut i Småland och 

Halland. E-postadresser hittades på kommunernas hemsidor och enkäten skickades till alla 

ämneslärare som fanns med i e-postlistorna. Jag valde att utföra min undersökning på lärare 

som undervisar på högstadieskolor, dels för att det är mot högstadiet som min utbildning 

riktas och att det hade inneburit problem att använda sig av fler än ett stadium i 
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undersökningen då alla ämnen inte finns på alla stadier. Det hade också blivit lite svårt då 

många lärare på låg- respektive mellanstadiet undervisar i många olika ämnen. Att det blev 

just Halland och Småland beror på att det är skolor i dessa landskap som jag kommit i kontakt 

med under min utbildningstid. Jag fick 54 svar på enkäten, bortfallet var således 46 stycken. 

Trots påminnelse blev bortfallet ganska stort. Detta kan bero på lärarnas arbetsbörda men 

också på att det kan vara lättare att strunta i att svara när man får enkäten utskickad och inte 

träffar personen bakom enkäten. I följebrevet skrevs att deras namn och skola inte skulle 

nämnas i arbetet, att svaren skulle vara konfidentiella.     

 

4.3 Procedur  

Enkäten skickades ut via mejl till högstadielärare. E-postadresserna till lärarna hittades via 

skolornas hemsidor. Mejl skickades ut till alla högstadielärare på de utvalda skolorna. För att 

minimera bortfallet så skickades enkäten ut till en testgrupp på fem lärare som jag känner för 

att se hur frågorna uppfattas och för att se om det fanns några oklarheter när det gällde 

frågorna.   

 

4.4 Etiska överväganden  

När det gäller etiska överväganden så kan man ta fyra saker i beaktande när det gäller enkäter. 

För det första så är det informationskravet, de som enkäten skickas ut till ska få information 

om vad enkätundersökningen handlar om och vad man har för syfte med enkäten. 

Samtyckeskravet innebär att ingen ska behöva svara på enkäten om de inte vill, vilket innebär 

att det ska vara frivilligt deltagande. Den tredje saken gäller konfidentialitet och innebär att 

ingen av de som väljer att vara med i undersökningen ska kunna identifieras i arbetet. Den 

sista saken är att uppgifterna som man samlar in endast får användas för forskningsändamål. 

(Eljertsson 2005) Dessa fyra saker tog jag hänsyn till innan jag skickade ut min enkät. 

 

4.5 Reliabilitet 

Reliabilitet betecknar hur tillförlitlig en undersökning är. När det gäller enkätundersökning så 

är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg. Vad man kan och ska göra för att 

tillförlitligheten ska bli så bra som möjligt är att på alla sätt se till att de som ska svara på 

enkäten uppfattar enkäten och frågorna på det sätt som den som gjort enkäten tänkt sig. För att 
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få detta ska man tänka på att man skriver enkäten med tydliga med instruktioner till enkäten 

såväl som till de enskilda frågorna. Frågorna ska vara formulerade så att de inte går att 

missuppfatta när man läser dem tillsammans med instruktionerna till frågorna. Till sist ska 

man se till att enkäten är lätt att besvara. För att kontrollera att frågorna inte missuppfattas och 

att de som ska svara på enkäten förstår instruktionerna ska man helst testa enkäten på en 

testgrupp. Om en enkät är reliabel kan man inte veta innan man fått in svaren och sett hur den 

blivit besvarad. Saker som sänker en enkäts reliabilitet är om många hoppar över att svara på 

vissa frågor eller om de som svarar på enkäten har markerat fler eller färre svarsalternativ än 

som är tänkt (Patel & Davidsson 2003). Förstår respondenterna inte frågorna kan det resultera 

i ett internt bortfall där de inte svarar på vissa frågor. Ett lågt internt bortfall indikerar att 

enkäten har varit bra konstruerad (Eljertsson 2005). För att få en så hög reliabilitet som 

möjligt skickade jag, som tidigare nämnts, ut enkäten till en testgrupp för att se om det var 

några frågor som kunde missförstås eller misstolkas. Det var också viktigt att se så att 

instruktionerna till enkäten och frågorna hjälpte till att bättre förstå vad respondenterna skulle 

göra och inte ställde till med någon förvirring. De som testade enkäten tyckte inte att det var 

några frågor som kunde missförstås eller att instruktionerna kunde misstolkas. De tyckte att 

det var lätt att svara på enkäten vilket är bra för att få en hög reliabilitet.  

När jag sammanställde enkäterna så var det ett väldigt litet internt bortfall vilket tyder på att 

respondenterna begrep instruktionerna och förstod frågorna. Dock var det externa bortfallet 

ganska stort.     

 

4.6 Validitet 

När reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i en undersökning betyder validitet att man 

undersöker det man tänker sig att undersöka. När det gäller kvantitativa studier så gäller det 

att använda sig av ett bra instrument för själva undersökningen och att man utför mätningen så 

noggrant som det är möjligt (Patel & Davidsson 2003). För att täcka in ämnena som finns på 

högstadiet i skolan var det tvunget att använda sig av enkäter eftersom antalet intervjuer hade 

blivit alldeles för stort och tagit för lång tid att genomföra. När det gäller 

noggrannhetsaspekten så var det ju precis samma enkät som skickades ut till alla utvalda 

personer. Alla har fått precis samma information och följebrev vilket gör att alla har haft 

samma förutsättningar för att svara på enkäten. Det som man dock inte kan kontrollera när 
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man skickar ut en enkät är om alla har förstått informationerna och frågorna på samma sätt 

vilket diskuterades under reliabilitet.    

 

4.7 Bearbetning av det insamlade materialet 

För att bearbeta ett kvantitativt insamlat material så kan man använda sig av två olika typer av 

statistik, nämligen deskriptiv statistik och hypotesprövande statistik. Den deskriptiva 

statistiken används när man vill beskriva det insamlade materialet i siffror för att påvisa 

forskningsproblemet. Hypotesprövande statistik används när man vill testa hypoteser (Patel & 

Davidsson 2003). Jag har valt att använda mig av den deskriptiva statistiken för att ordna och 

beskriva mitt insamlade material. I min mening är det enklare att se resultatet när man ser det 

i siffror. Här var det också frågan om att påvisa lärares olika attityder till specialpedagogiskt 

stöd och då anser jag att hypotesprövande statistik lämpar sig mindre bra.  
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5. Resultat  
I resultatet presenteras de enskilda svaren och i anslutning till de frågor som berör de olika 

ämnena presenteras också resultatet ämnesvis. 

5.1 Övergripande frågor. 

 

Fråga 1. Undervisande ämne/ämnen. 

 

 

Av de som svarade på enkäten var lite mer än en tredjedel rena språklärare med antingen ett 

eller flera språk som de undervisade i. Detta gjorde dem till den största gruppen i 

undersökningen. Svenska och engelska var de språk som var vanligast förekommande, men 

även franska, spanska och tyska fanns med bland de språk som lärarna undervisade i. Det 

fanns ingen lärare som enbart undervisade i spanska, tyska eller franska utan dessa språk var i 

kombination med ett annat språk t.ex. en lärare som undervisade i spanska undervisade också 

i antingen engelska, svenska, tyska eller franska. Ingen av de som hade franska, spanska eller 

tyska undervisade i något annat ämne än språk. Däremot fanns det engelsklärare och 

svensklärare som undervisade i andra ämnen än språk. Den näst största gruppen var Ma/NO 

lärare och utgjorde en fjärdedel av lärarna.  
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26%
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Idrott
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Sv/So/Id
4%
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Diagram 1. Undervisande ämne
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Fråga 2. Hur många år har ni arbetat som lärare?  

 

 

Lite mer än hälften av lärarna hade arbetat mer än tio år som lärare. Ungefär en femtedel var 

ganska nya som lärare och hade arbetat som lärare i mindre än fem år. En fjärdedel hade 

arbetat som lärare i sex till tio år. Det var alltså en ganska jämn spridning i hur länge lärarna 

hade arbetat. 

 

Fråga 3. Hur många speciallärare/specialpedagoger finns det på er skola? 

 

 

Det var inte på någon skola som det inte fanns någon specialpedagog eller speciallärare vilket 

var bra eftersom de i så fall inte hade kunnat svara på enkäten. En tredjedel av lärarna svarade 

att de hade två eller tre specialpedagoger och speciallärare på skolan där de jobbade. Lite 

mindre än en tredjedel svarade att de hade en specialpedagog eller speciallärare på skolan och 

lite mer än en tredjedel svarade att de hade fyra eller fler än fyra specialpedagoger eller 

speciallärare på skolan. Siffrorna här spelar kanske inte så stor roll eftersom skolorna kan vara 

olika stora och antalet elever kan skifta ganska mycket, men det var viktigt att se så att ingen 

skrev att de inte hade någon specialpedagog på skolan eftersom undersökningen bygger på att 

0-5 år
22%

6-10 år
26%

Över 10 år
52%

Diagram 2. Antal år som lärare

Inga
0%

En
30%

Två-tre
33%

fyra el. fler.
37%

Diagram 3. Antal speciallärare/specialpedagoger 



19 

 

skolorna har minst en specialpedagog/speciallärare som lärarna kan förhålla sig till när de 

svarade på undersökningen.  

 

5.2 Lärarnas syn på specialpedagogerna/speciallärarna. 

Fråga 4. Anser ni att det finns tillräckligt många speciallärare/specialpedagoger på er skola? 

 

 

 

När det gällde hur lärarna tyckte att det stod till med 

speciallärartätheten/specialpedagogtätheten på skolorna ansåg nästan 8 av 10 ansåg att det inte 

fanns tillräckligt med specialpedagoger och speciallärare på skolan där de jobbade. Det var 

även 1 av 10 som inte visste om det fanns tillräckligt många speciallärare och 

specialpedagoger på skolan. Mindre än 1 av 10 ansåg att det fanns tillräckligt med 

specialpedagoger på skolan.  

 

Fråga 5. Har ni förtroende för att specialpedagog/speciallärare har kompetens för att hjälpa 

eleven i ert ämne? 
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Vet ej
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För få 
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En majoritet av lärarna anser att speciallärarna har kompetens att hjälpa eleverna i det ämne 

som de undervisar i. Trots det är det så många som var fjärde lärare som anser att 

specialpedagogerna inte har kompetens att hjälpa eleverna i ämnena. De som ansåg att 

specialpedagogernas kompetens inte räckte för att hjälpa elever i deras ämnen var lärare i de 

praktiska ämnena slöjd och bild. De flesta av b-språkslärarna svarade att de tyckte att de hade 

förtroende för speciallärarnas kompetens för att hjälpa eleverna i deras ämne men de använde 

sig aldrig av speciallärarna i b-språken utan speciallärarna, om de användes, användes i de 

andra ämnen som b-språkslärarna hade som t.ex. svenska eller engelska.  

 

Tabell 1.  

  Språk Ma/NO Praktiska ämnen 

Ja 20 12 6 

Nej 8 0 6 

Vet ej 2 4 0 

 

Antal lärare i lärargrupperna som har förtroende för att specialpedagoger och 

speciallärare har kompetens för att hjälpa eleverna i deras ämne. 

 

När det gäller hur lärarna såg på om speciallärarna/specialpedagogerna hade kompetens att 

hjälpa elever i deras ämnen så blev det en stor spridning beroende på vilka ämnen lärarna 

hade. Lärarna i de praktiska ämnena hade generellt minst förtroende för att 

specialpedagogerna och speciallärarna kunde ge eleverna den hjälp de behövde i de praktiska 

ämnena.  

Bland språklärarna så var det stor spridning mellan de olika språken. Engelsk- och 

svensklärarna hade stort förtroende för att specialpedagogerna och speciallärarna kunde hjälpa 

eleverna i dessa ämnen. Däremot trodde inte lärarna som undervisade i b-språken (spanska, 

tyska och franska) att specialpedagogerna och speciallärarna kunde hjälpa eleverna med dessa 

språk. Lärarna i spanska, tyska och franska var den ”lärargrupp” som hade minst förtroende 

för att specialpedagogerna och speciallärarna kunde ge den hjälp som behövdes.  

Matte- och NO-lärarna var den grupp som hade störst förtroende för att specialpedagogerna 

och speciallärarna hade kompetens för att möte elevernas behov i de ämnen som de 

undervisade i. 
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Fråga 6. Hur är samarbetet mellan dig som lärare och specialpedagog/speciallärare? 

 

 

Lärarna ansåg att samarbetet mellan dem och specialpedagogerna/speciallärarna fungerade 

bra. Det var 2/3 av lärarna som ansåg att samarbetet fungerade bra. Bland de resterande 

lärarna ansåg 1 av 5 att samarbetet fungerade mycket bra och 1 av 10 att samarbetet fungerade 

mindre bra. Det fanns ingen lärare som hade ett dåligt samarbete med specialpedagogerna 

eller speciallärarna. 

 

Tabell 2. 

 
Språk Ma/NO Praktiska ämnen 

Mycket bra 6 8 2 

Bra 24 4 8 

Mindre bra 0 4 2 

Dåligt 0 0 0 

 

Samarbetet mellan specialpedagogerna/speciallärarna och de olika lärargrupperna. 

 

När man ser hur samarbetet mellan lärarna och specialpedagogerna/speciallärarna är, så visar 

det sig vara överlag bra. Ma/NO lärarna är de som har störst spridning som grupp när det 

gäller samarbetet med specialpedagoger och speciallärare. Ma/NO lärarna är den grupp som 

har den största andelen lärare som tycker samarbetet fungerar mycket bra, men det är även 

den gruppen som har störst andel som tycker att samarbetet fungerar mindre bra.  

Språklärarna och lärarna i de praktiska ämnena svarar liknande varandra. De flesta svarar att 

samarbetet är bra medan bara en liten del anser att samarbetet fungerar mycket bra. 

Mycket bra
22%

Bra
67%

Mindre bra
11%

Dåligt
0%

Diagram 6. Samarbete mellan lärare och 
spec.ped/spec.lärare
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Fråga 7. Får ni den hjälp som ni upplever att ni behöver från 

specialpedagogerna/speciallärarna? 

 

 

Det var det inte många som ansåg att de fick den hjälp som de upplevde att de behövde från 

specialpedagogerna. De flesta tyckte att de fick viss hjälp. Det var inte så många lärare som 

upplevde att de fick den hjälp som de behövde från specialpedagogerna. Mest nöjda var 

Ma/NO-lärarna medan språklärarna och lärarna för de praktiska ämnena upplevde att de inte 

fick den hjälp de behövde i lika stor utsträckning som Ma/NO-lärarna. De flesta menade att de 

bara delvis fick den hjälp de ansåg att de behövde och hade gärna sett att de hade fått mer 

hjälp från specialpedagogerna (Tabell 3).  

 

Tabell 3. 

 
Språk Ma/NO Praktiska ämnen 

Ja  0 4 2 

Nej 6 2 4 

Delvis 24 10 6 

 

Lärargruppernas upplevda hjälp från specialpedagoger och speciallärare.  
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Diagram 7. Upplevd hjälp
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5.3 Faktiskt användande av specialpedagogiska resurser. 
 

Fråga 8. Har ni elever som får specialpedagogiskt stöd i ert/era ämne? 

 

 

Tabell 4. 

 
Språk Ma/NO Praktiska ämnen 

Ja 28 12 4 

Nej 2 2 8 

Vet ej 0 2 0 

 

Elever som får specialpedagogiskt stöd – ämnesvis. 

 

Lärarna som hade språk och Ma/NO hade nästan alla någon elev som fick specialpedagogiskt 

stöd i sina ämnen. Det var bara en språklärare och en Ma/NO-lärare som svarade att de inte 

hade någon som fick specialpedagogiskt stöd i sina ämnen. När det gällde lärarna som hade 

praktiska ämnen så var det bara två som svarade att de hade elever som fick 

specialpedagogiskt stöd i sina ämnen. Dessa två hade inte enbart praktiska ämnen utan även 

teoretiska ämnen och en av dessa lärare angav att eleverna inte fick specialpedagogiskt stöd i 

de praktiska ämnen som han/hon hade utan bara i de teoretiska ämnena. Detta gör att det bara 

var en lärare i idrott som svarade att han/hon hade elever som fick specialpedagogiskt stöd i 

idrott. Alltså var det bara en av lärarna som hade undervisning i ett praktiskt ämne som hade 

elever/elev som fick specialpedagogiskt stöd.  
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Nej
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Diagram 8. Spec.ped. stöd i era ämnen
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Fråga 9. Om ja, i vilket/vilka ämnen? 

Tabell 5. 

 
Antal 

Svenska 18 st. 

Engelska 22 st. 

So 8 st. 

Ma 12 st. 

NO 2 st. 

Idrott 2 st. 

 

Antal elever som får specialpedagogiskt stöd i olika ämnena/ämnesområdena. 

 

Det var 74 % av lärarna som hade elever som fick något slags specialpedagogiskt stöd i de 

ämnen som de undervisade i. Av dessa fick den största gruppen elever stöd i engelska. Över 

en tredjedel av lärarna som svarade att de hade elever so fick specialpedagogiskt stöd svarade 

att det var engelska som de fick stöd i. Av de lärare som svarade att de hade elever med 

specialpedagogiskt stöd stod kärnämnena (svenska, engelska och matematik) för 81 %.   

Av de som svarade att de hade elever som fick specialpedagogiskt stöd fördelade sig 

användningen av den specialpedagogiska resursen i de olika ämnena så här: 

 

Fråga 10. Finns det behov av specialpedagogiska insatser i ert ämne? 

 

 

När det gäller behovet av specialpedagogiska insatser i de olika ämnena så var nästan alla 

rörande överens om att det fanns ett behov av specialpedagogiska insatser i de ämnen som de 

undervisade i. Det var bara två lärare som svarade att han/hon inte ansåg att det fanns behov 

av specialpedagogiska insatser i det ämne han/hon undervisade i. Det var också två som 

Ja
92%

Nej
4%

Vet ej
4%

Diagram 9. Behov av spec.ped. stöd i ämne
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svarade att han/hon inte visste om det fanns något behov av specialpedagogiska insatser i 

ämnet. Alla språklärare ansåg att det fanns behov av specialpedagogiskt stöd i ämnena. 

Mindre än en av tio ansåg att det inte fanns behov av specialpedagogiska insatser i de ämnen 

som de undervisade i. 

 

5.4 Önskat användande av specialpedagogiska resurser. 

Fråga 11. I så fall på vilket/vilka sätt? 

 

 

Många av lärarna anser att det finns behov av att elever får möjlighet att arbeta enskilt med 

specialpedagoger. De flesta lärarna tycker att det finns ett behov av att specialpedagogerna 

arbetar på flera olika sätt med eleverna, förmodligen beroende på vilka problem det kan 

finnas. En hel del anser också att specialpedagogerna ska finnas till hands och kunna hjälpa 

lärarna genom att diskutera med dem och ge råd och tips på hur de kan göra.  

När det gäller på vilket sätt som man ska använda sig av den specialpedagogiska kompetensen 

så skiljer det sig åt. Störst andel lärare ansåg att specialpedagogerna skulle arbeta enskilt med 

eleverna. Därefter ville de att specialpedagogerna skulle handleda och diskutera med dem som 

lärare och alternativet där specialpedagogerna kommer in i klassrummen under lektionerna 

och arbetar med eleverna fick minst andel svar. 
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Tabell 6. 

 
Språk Ma/NO Praktiska ämnen 

Specialpedagog arbetar enskilt med elever 28 14 6 

Specialpedagog arbetar med elever på lektioner 18 6 2 

Specialpedagog handleder och diskuterar med lärare 20 8 4 

Annat 2 0 2 

 

Behov av specialpedagogiska insatser – ämnesvis. 

 

Som man kan se av diagram 16 så följer svaren ett mönster där ingen lärargrupp utmärker sig 

speciellt när det gäller på vilket sätt de tycker att specialpedagogerna kan/ska arbeta i deras 

ämne. Störst antal svar inom varje lärargrupp fick alternativet specialpedagogerna arbetar 

enskilt med eleverna. På andra plats kom specialpedagogerna handleder och diskuterar med 

lärare (vilket också gällde för alla lärargrupper). Strax efter, på tredje plats, kom alternativet 

som innebär att specialpedagogerna arbetar med eleverna på lektionerna, vilket även där 

gällde alla lärargrupper. Hur man vill att specialpedagoger och speciallärare ska arbeta skiljer 

sig marginelltåt beroende på vilket ämne lärarna undervisar i.  

 

Fråga 12. Hur arbetar specialpedagogerna/speciallärarna på er skola? 

 

 

Specialpedagogerna på skolorna arbetade oftast både enskilt med eleverna och var med på 

lektionerna och hjälpte eleverna där. Specialpedagogerna hjälpte också till med att handleda 

lärarna. 
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Fråga 13. Hur ofta arbetar ni tillsammans med specialpedagogen/specialpedagogerna? 

 

 

För de lärare som hade elever som fick specialpedagogiskt stöd skiljde det sig en del när det 

gällde samarbetet med specialpedagogerna och hur ofta man samarbetade med dem. Vissa 

arbetade ofta tillsammans med specialpedagogerna medan andra bara arbetade med dem 

någon gång per månad. Det var mindre än en femtedel som svarade att de samarbetade varje 

vecka med specialpedagogerna. Det var då vanligare att man bara arbetade någon gång per 

termin med specialpedagogerna, vilket var ungefär var fjärde lärare som gjorde.  

 

Tabell 7. 

 
Språk Ma/NO Praktiska ämnen 

Varje vecka 4 st. 2 st. 2 st. 

Ett par gånger i månaden 20 st. 10 st. 4 st. 

Någon gång per termin 6 st. 4 st. 4 st. 

Aldrig 0 st. 0 st. 0 st. 

Oregelbundet 0 st. 0 st. 2 st. 

 

Samarbete med specialpedagoger/speciallärare – ämnesvis. 

 

När man jämför hur ofta som lärarna samarbetar med specialpedagogerna/speciallärarna så ser 

man ett tydligt mönster. De allra flesta samarbetar med specialpedagogerna/speciallärarna ett 

par gånger i månaden. Detta gäller även om man ser på grupperna Ma/NO, språk och 

praktiska ämnen där de flesta inom varje grupp samarbetar med 

specialpedagogerna/speciallärarna ett par gånger i månaden. Det enda som avviker lite är att 

lärarna i de praktiska ämnena har en lite större andel som svarar att de bara arbetar med 

specialpedagogerna/speciallärarna någon gång per termin.  

Varje vecka
18%

Ett par gånger 
i månaden

52%

Någon gång 
per termin

26%

Oregelbundet
4%

Diagram 12. Samarbete med spec.ped/spec.lärare



28 

 

Fråga 14/15. Finns det elever som går ifrån era lektioner för att få extra stöd i något annat 

ämne? Om ja, har det varit positivt för det ämne ni undervisar i? 

 

Tabell 8. 

Ja 14 

Nej 40 

 

Antal lärare som har elever som går ifrån deras lektioner för att få stöd i något annat 

ämne. 

 

Ungefär var fjärde lärare hade elever som gick ifrån deras lektioner för att få stöd i något 

annat ämne. De lärare som hade elever som gick ifrån och fick stöd i ett annat ämne var 

ganska positiva. 85 % av lärarna menade att det hade varit delvis positivt eller positivt för det 

ämne som de undervisade i (Se diagram 13). Genom att eleverna får stöd i ett ämne ansåg 

lärarna kunde bidra till att vara bra även för ett ämne som eleverna inte fick stöd i. 

 

 

 

De flesta av lärarna som hade elever som gick ifrån deras undervisning och fick extra hjälp i 

andra ämnen var språklärarna. En tredjedel av språklärarna hade elever som gick ifrån 

undervisningen medan det inte var någon lärare i de praktiska ämnena som hade några elever 

som gick ifrån deras undervisning och fick extra hjälp i några andra ämnen. När det gällde 

Ma/NO-lärarna så var det bara en som svarade ja på frågan om de hade elever som gick ifrån 

deras undervisning och fick extra hjälp i andra ämnen. Han/hon svarade att det delvis hade 

varit positivt för eleverna i det ämnet han/hon undervisade i. Bland språklärarna var det 

delade meningar om det hade varit bra för eleverna. Några svarade att det hade varit positivt 

för eleverna i språkämnena att de hade gått ifrån och fått extra stöd i något annat ämne. En 

0
1
2
3
4
5
6
7

Ja Nej Delvis

Diagram 13. Har det varit positivt
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menade att det inte hade varit positivt medan några inte riktigt visste utan ansåg att det kanske 

eller ibland kunde vara positivt.  
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6. Analys 

6.1 Lärarnas syn på specialpedagogerna/speciallärarna. 

 De flesta lärarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med specialpedagoger och speciallärare 

på skolorna där de jobbade. . Det som förvånade lite var att en av tio svarade att de inte visste 

om det fanns tillräckligt med specialpedagoger och speciallärare på skolan. Detta kan 

förklaras med att man kanske bara känner att man kan bedöma resurserna i specialpedagogik 

efter hur det ser ut i det eller de ämnen som man själv undervisar i och endast kommer i 

kontakt med specialpedagogerna när det gäller de ämnena. Att det var mindre än var tionde 

lärare som ansåg att det fanns tillräckligt med specialpedagoger och speciallärare på skolorna 

är väldigt lite och borde betyda att de flesta anser att det borde finnas fler speciallärare och 

specialpedagoger på skolorna än vad som finns i nuläget. 

Att lärarna bedömde att de specialpedagogiska resurserna i form av speciallärare och 

specialpedagoger var otillräcklig på skolorna kan självklart påverka och inverka på svaren på 

flera sätt. Det var en marginell skillnad beroende på vilket ämne man hade om man ansåg att 

det fanns tillräckligt med specialpedagoger och speciallärare på skolan.  

 

Det var dock inte så att lärarnas lite negativa syn på tillgången till specialpedagoger och 

speciallärare spelade in när det gällde om lärarna ansåg att specialpedagogerna och 

speciallärarna hade kompetens i de ämnena som lärarna undervisade i. Det var en majoritet av 

lärarna som ansåg att specialpedagogerna och speciallärarna hade kompetens för att hjälpa 

eleverna i sina ämnen, men det var stor skillnad beroende på vilket ämne som lärarna hade.  

Att det var en del språklärare som ansåg att specialpedagogerna inte hade den kompetens som 

krävdes för att hjälpa eleverna i språkämnena känns lite konstigt eftersom språklärarna i stor 

utsträckning använde sig av specialpedagogerna/speciallärarna. Detta skulle delvis kunna 

förklaras med att det framförallt var lärare i b-språken som svarade att de ansåg att 

specialpedagogerna saknade kompetens för att ta hand om eleverna. B-språkslärarna hade 

oftast även svenska eller engelska och där använde de sig av specialpedagogerna, men det var 

inte en enda av b-språkslärarna som använde sig av specialpedagogerna i något av b-

språksämnena tyska, franska eller spanska. Det kan nog vara så att dessa lärare ansåg att 

helhetsbilden av speciallärarna var att de hade tilltro till dem men att de saknade vissa ”delar” 

eller vissa av de ämnena som lärarna hade. De kanske tyckte att specialpedagogerna inte 

kunde hjälpa dem i b-språken eller så ansåg de att svenska och engelska hade prioritet före b-

språken eftersom de använde sig av specialpedagogerna i svenska och engelska men inte i b-
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språken. De kan kanske tycka att det är bättre att lägga de specialpedagogiska resurserna som 

finns på de elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd i kärnämnena. Detta motsäger 

sig till viss del därför att det finns lärare som undervisar i ämnen som inte är kärnämne men 

som ändå använder sig av specialpedagogerna. I undersökningen Specialundervisningen och 

dess konsekvenser visar sig detta också genom att de som ingick i SPEKO-undersökningen 

tyckte att de viktigaste orsakerna till att få specialpedagogisk hjälp var läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Därefter kom problem i engelska och de 

samhällsorienterade ämnena. Problem i b-språk tyckte de inte var en av de viktigaste 

orsakerna för att få specialpedagogisk hjälp.      

 

När det gäller samarbetet mellan lärare och specialpedagog/speciallärare så ansåg lärarna att 

det överlag fungerade bra. Den grupp lärare som har den största spridningen av svar när det 

gäller samarbetet med specialpedagogerna var Ma/NO-lärarna. MA/NO-lärarna var den 

lärargrupp som svarade att de hade ett mycket bra samarbete med specialpedagogerna men det 

var också lärare inom denna grupp som var mest negativa när det gällde samarbetet med 

specialpedagogerna.  Detta kanske kan bero på att Ma/NO lärarna i högre grad använder sig 

av specialpedagogerna och speciallärarna. De anser också i högre grad än de andra lärarna att 

specialpedagogerna och speciallärarna har kompetens att hjälpa eleverna i deras ämnen vilket 

kanske gör att Ma/NO-lärarna ställer högre krav på specialpedagogerna och speciallärarna. 

Hur samarbetet fungerar kan självklart bero på hur ofta man samarbetar när det gäller lärare, 

specialpedagoger och speciallärare.  

 

Samarbetet mellan specialpedagogerna och lärarna fungerade överlag bra, ändå tyckte inte 

lärarna att de fick den hjälp de behövde utan hjälpen täckte bara upp en del av det behov som 

lärarna kände att de behövde från specialpedagogerna. Att lärarna bara delvis fick den hjälp 

de kände att de behövde kan bero på att de undervisar i olika ämnen och att de känner att 

specialpedagogernas hjälp täcker upp behovet i något ämne men kanske inte i alla ämnen som 

de har. Det kan vara så att lärarna känner att specialpedagogernas kompetens inte täcker in 

alla ämnen som de har som till exempel med lärarna som har b-språk som inte använder sig av 

specialpedagogerna i b-språken men som använder sig av specialpedagogerna i ämnena 

svenska eller engelska. Många skolor saknar ofta tillräckligt med ekonomiska resurser vilket 

självklart kan vara en förklaring till att lärarna inte får tillgång till så mycket  

specialpedagogiskt stöd som de hade önskat.  
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6.2 Faktiskt användande av specialpedagogiska resurser. 

När det gällde vilka som fick specialpedagogiskt stöd så var det stor uppdelning beroende på 

vilket ämne det gäller. Nästan alla språklärare och Ma/NO-lärare hade elever som fick 

specialpedagogiskt stöd medan lärarna i de praktiska ämnena knappt hade några elever som 

fick specialpedagogiskt stöd. När det gäller variationer inom grupperna så kunde man helt 

klart se en skillnad bland språklärarna. Nästan alla lärare i engelska och svenska hade elever 

som fick stöd av specialpedagoger och/eller speciallärare medan språklärarna i tyska, franska 

och spanska svarade att de inte hade några elever som fick specialpedagogiskt stöd i de 

ämnena. Detta är kanske inte så konstigt för enligt Persson så läggs tyngdpunkten i den 

specialpedagogiska verksamheten i grundskolan på att få eleverna godkända i kärnämnena. 

Men man kan även se en koppling mellan hur lärarna ser på specialpedagogernas kompetens 

och om lärarna använder sig av specialpedagogerna i de olika ämnena. Både lärarna i de 

praktiska ämnena och lärarna i b-språken hade lägre förtroende för att specialpedagogerna 

hade kompetens att hjälpa eleverna i sina ämnen än de övriga lärarna och de använder sig 

således mindre av specialpedagogernas hjälp än till exempel SO-lärarna, Ma/NO-lärarna och 

lärarna i svenska och engelska. Har man förtroende för att specialpedagogerna/speciallärarna 

har kompetens i ett ämne som man har så använder man sig nog mer av specialpedagogerna 

och speciallärarna än man hade gjort annars. Trots det anser i stort sett alla att det finns behov 

av specialpedagogiskt stöd i det ämne som de undervisar i. De flesta anser att man behöver ha 

specialpedagoger/speciallärare som kan arbeta med eleverna i alla ämnen. 

 

Man kan se att det var stor skillnad mellan de teoretiska ämnena och de praktiska ämnena när 

det gäller vilka som får eller tar hjälp av specialpedagogerna. I de praktiska ämnena får 

eleverna i princip inget specialpedagogiskt stöd alls. Detta kan bero på att lärarna i de 

praktiska ämnena inte har speciellt stort förtroende för att specialpedagogerna och 

speciallärarna har den kompetens som krävs för att hjälpa eleverna i dessa ämnen. 

Att kärnämnena får så stor del av det specialpedagogiska stödet kan bero på att det finns 

påtryckningar från skolledningar och politiker att eleverna ska bli godkända i kärnämnena för 

att fler ska bli behöriga för fortsatta studier på gymnasiet. Lärarna kan vara medvetna om att 

det finns behov av specialpedagogiskt stöd i ämnena men att de ”lämnar över” den tid som 

specialpedagogerna har till kärnämnena.  

När det gällde undersökningen Specialundervisningen och dess konsekvenser (SPEKO) så 

fanns det stora skillnader när det gäller vilka kärnämnen som får specialpedagogiskt stöd. I 

SPEKO-undersökningen så fick svenska och matematik en mycket större del av de 
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specialpedagogiska resurserna än vad engelskan fick. Detta kan bero på att det i den 

undersökningen var lärare från hela grundskolan som var med i undersökningen och de flesta 

börjar läsa engelska lite senare än vad men börjar med svenska och matematik. I skillnad till 

SPEKO- undersökningen så tillfrågades endast högstadielärare i denna undersökning vilket 

kan göra att engelska här fick ungefär lika stora resurser som svenska och matematik.   

 

Att specialpedagogernas speciella kompetens avgör vad som prioriteras kan kanske först inte 

verka så konstigt men det betyder att elever som har svårt i ett ämne som specialpedagogerna 

på skolan inte är bra på kan bli utan specialpedagogiskt stöd. Att specialpedagogernas 

kompetens har betydelse för i vilka ämnen man lägger de specialpedagogiska resurserna 

kommer även fram i SPEKO- undersökningen där 2/5 ansåg att specialpedagogernas 

kompetens avgjorde var man la extra kraft vid när det gällde de specialpedagogiska 

insatserna. Om man bara använder sig av specialpedagogernas hjälp i de ämnen där de har 

stor kompetens så betyder det att man ser elevernas problem utifrån ett kategoriskt perspektiv. 

Om man hade sett elevernas problem utifrån ett relationellt perspektiv så hade det inte spelat 

så stor roll i vilka ämnen som specialpedagogerna hade mer eller mindre kompetens utan de 

skulle kunna hjälpa lärarna att ordna undervisningen i skolan till exempel genom att ändra i 

omgivningen så att eleverna får bättre möjlighet att klara skolarbetet.  

 

Jag är medveten om att elevernas svårigheter inte behöver vara kopplade till ett specifikt 

ämne utan att det kan bero på ett funktionshinder som till exempel dyslexi. Detta medför 

problem i flera ämnen men att det ”faller” på vissa ämnen och lärare att ta hand om sådana 

svårigheter. Om man tar dyslexi som exempel så är det nog så att det ofta faller på 

svenskläraren i samarbete med specialpedagoger att ge de eleverna förutsättningar att klara 

skolarbetet. Detta gör ju i så fall att svensklärarna använder sig mer av specialpedagogerna 

och speciallärarna än vissa andra ämnen. Det borde däremot falla på alla ämnen att 

uppmärksamma de eleverna som befinner sig i svårigheter och använda sig av 

specialpedagogerna för att klara av att hjälpa dessa elever på ett bra sätt.  

 

6.3 Önskat användande av specialpedagogiska resurser. 

När det gäller hur de specialpedagogiska insatserna bör se ut så finns det ingen klar skillnad 

mellan ämnena. Skillnaden verkar mer bero på läraren än på ämnet de undervisar i, eftersom 

svaren är jämnt fördelade mellan de olika sätten som man kan ta hjälp av specialpedagogerna 
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på och ej är beroende av undervisande ämne. Den största gruppen lärare ansåg att det största 

behovet av specialpedagogiska insatser finns i att specialpedagoger och speciallärare arbetar 

enskilt med eleverna. Man vill alltså att vissa elever som är i behov av specialpedagogiska 

insatser ska särskiljas. Detta menar Emanuelsson att man oftast gör för att det inte finns 

möjlighet till att ge dessa elever den hjälp de behöver inom den vanliga undervisningen. Trots 

detta kan man säga att det faller under det kategoriska perspektivet (kategoriska sättet att se 

specialpedagogik) där det är eleverna som ”är bärare av problemen”. Så även om det finns en 

perspektivförskjutning i teorin från det kategoriska perspektivet mot det relationella 

perspektivet så finns det fortfarande många lärare som anser att det finns behov av att 

specialpedagoger och speciallärare arbetar enskilt med eleverna. När det däremot gällde hur 

specialpedagogerna och speciallärarna arbetade så såg man att de oftast både arbetade med 

eleverna i klassen och enskilt med eleverna, men också att de handledde lärarna. Att 

specialpedagogerna arbetade i den ordinarie klassen kan ses som en form av 

integrering/inkludering. Emanuelsson menar att ingen borde särskiljas eftersom integration är 

ett mål i den demokratiska människosynen som råder. Persson hävdar att differentiering ska 

vävas in i den ordinarie undervisningen i stället för att man ska särskilja eleverna. Kan man 

göra detta fullt ut så menar Persson att man har tagit ett stort steg mot inkludering i skolan. 

För att inkludering ska fungera så krävs det att man differentierar och individanpassar 

undervisningen och då är det stor fördel om specialpedagogerna är med och handleder lärarna 

så lärarna får hjälp med att individanpassa undervisningen. Man kan säga att 

specialpedagogernas och speciallärarnas arbete verkade ha tagit ett större kliv mot det 

relationella synsättet (perspektivet) i denna mening än vad som var fallet när det gällde hur 

lärarna ansåg att de borde/skulle arbeta.  

 

Om man anser att det finns elever som kan ha svårt för ämnet på ett sådant sätt att man 

behöver använda sig av specialpedagoger eller speciallärare så behöver man också samarbeta 

med specialpedagogerna/speciallärarna så att ”problemen” kan minska. Ändå finns det lärare 

som inte använder sig av specialpedagogerna i vissa ämnen. Visst känns det konstigt och lite 

fel! Är det för att man har svårt att samarbeta med specialpedagogerna eller vill man inte 

kontakta specialpedagogerna för att det känns som att man inte klarar av att hantera ämnet 

eller eleverna? Att man inte använder sig av specialpedagogerna i alla ämnen kan bero på att 

man som lärare har svårt att samarbeta med specialpedagogerna eftersom det fanns lärare som 

ansåg att samarbetet mellan dem och specialpedagogerna inte var helt perfekt. Att samarbetet 

inte är helt perfekt kan självklart bero på att många lärare inte samarbetar med 
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specialpedagogerna särskilt ofta utan ibland bara några gånger per termin eller kanske några 

gånger per år. Men det är nog inte det som är den största orsaken eftersom det finns en tydlig 

uppdelning när det gäller vilka ämneslärare det är som inte använder sig av 

specialpedagogerna. Det är framförallt b-språkslärarna och lärarna för de praktiska ämnena. 

Att just de lärarna skulle vara sämre på att samarbeta med specialpedagogerna än de andra 

lärarna tror jag inte och det tror jag inte att några andra tror heller utan den största orsaken är 

nog att specialpedagogerna saknar (eller att lärarna i dessa ämnen inte tror att 

specialpedagogerna har) den kompetens som krävs i de ämnena. 

När det gällde hur ofta man samarbetar med specialpedagogerna så skiljer det sig inte så 

mycket mellan de olika lärarkategorierna. Det som man kan se är att lärarna för de praktiska 

ämnena arbetar lite mer sällan med specialpedagogerna än de andra lärarna. Detta kan hänga 

ihop med att lärarna i de praktiska ämnena har färre antal elever som får specialpedagogiskt 

stöd än lärarna i de teoretiska ämnena vilket då gör att dessa lärare inte lika ofta samarbetar 

med specialpedagogerna. Att lärarna i de praktiska ämnena inte lika ofta samarbetar med 

specialpedagogerna leder inte till att samarbetet med specialpedagogerna fungerar sämre än 

vad samarbetet mellan de andra lärarna och specialpedagogerna gör, vilket man annars skulle 

kunna tänka sig. 

Det var inte så många elever som gick ifrån den vanliga undervisningen för att få 

specialpedagogiskt stöd i något annat ämne än det de enligt schemat skulle ha även om många 

lärare ansåg att det oftast var positivt även för det ämne som de gick iväg från vilket är bra. 

Om man förespråkar det relationella synsättet när det gäller specialpedagogik så kan man 

tycka att det är ganska bra att det inte är så många elever som får specialpedagogiskt stöd på 

detta sätt eftersom eleverna förmodligen blir placerade i mindre grupper och arbetar 

kompensatoriskt. Vilket inte alltid är negativt när det gäller vissa grupper som till exempel 

elever med DAMP/ADHD för vilka det enligt Axengrip är väldigt viktigt med mindre 

undervisningsgrupper som inte stör deras koncentration.   
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7. Avslutning  

I och med denna undersökning har jag fått en liten bild av hur lärare ser på specialpedagoger 

och deras arbete. Det är tydligt att det finns olika uppfattningar om de specialpedagogiska 

resurserna och insatserna i skolorna. Klart är att det fortfarande finns en önskan att 

specialpedagogernas arbete inte i så stor utsträckning frånkopplas det individuella arbetet med 

eleverna. Jag kan bara hoppas att man ute på skolorna kommer att klargöra 

specialpedagogernas roll. Det är inte bara benämningen som har ändrats från speciallärare till 

specialpedagog som många tycks tro utan även utbildning och tänkta arbetsuppgifter. 

Om man skulle göra fortsatta studier inom detta område skulle det vara intressant att följa upp 

enkäten med djupgående intervjuer där man kan följa upp och låta lärarna utveckla sina 

tankar. Det skulle även vara intressant att intervjua specialpedagogerna på skolorna för att se 

hur de ser på sitt arbete och om lärarnas syn stämmer.  
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9. Bilaga 1 

 

Enkät 
 

Fråga 1.  

Undervisande ämne/ämnen. 

 

 

 

Fråga 2. 

Hur många år har ni arbetat som lärare? 

0-5 år   6-10 år    11 år-        

  

 

Fråga 3. 

Hur många speciallärare/specialpedagoger finns det på er skola? 

Inga  1st 2-3st 4 eller fler 

 

 

Fråga 4. 

Anser ni att det finns tillräckligt många speciallärare/specialpedagoger på er skola? 

Ja   Nej  Vet ej 

 

 

Fråga 5. 

Har ni förtroende för att specialpedagog/speciallärare har kompetens för att hjälpa eleven i ert 

ämne? 

Ja   Nej  Vet ej 

 

 

Fråga 6. 

Hur är samarbetet mellan dig som lärare och specialpedagog/speciallärare? 

Mycket bra  Bra Mindre bra  Dåligt 

 

 

Fråga 7. 

Får ni den hjälp som ni upplever att ni behöver från specialpedagogerna/speciallärarna? 

Ja  Nej Delvis  

  

 

Fråga 8. 

Har ni elever som får specialpedagogiskt stöd i ert/era ämne? 

Ja  Nej  Vet ej 

 

 

Fråga 9. 

Om ja, i vilket/vilka ämnen? 

 

 

         

            

   

         

         

            

   

         

   



40 

 

 

 

 

Fråga 10. 

Finns det behov av specialpedagogiska insatser i ert ämne? 

Ja  Nej  Vet ej 

 

 

 

 

Fråga 11.  

I så fall på vilket/vilka sätt? 

 

Specialpedagog arbetar enskilt med elever   

 

Specialpedagog arbetar med elever på lektionerna   

 

Specialpedagog handleder och diskuterar med lärare 

 

Annat       

 

 

 

 

Fråga 12. 

Hur arbetar specialpedagogerna/speciallärarna på er skola? 

 

I klassen                 Enskilt med elever        Både enskilt och i klassen             

 

Handledande  Vet ej 

 

 

Fråga 13. 

Hur ofta arbetar ni tillsammans med specialpedagogen/specialpedagogerna? 

Varje vecka            Ett par ggr i månaden               Någon gång per termin Aldrig 

 

 

Fråga 14. 

Finns det elever som går ifrån era lektioner för att få extra stöd i något annat ämne?  

Ja   Nej 

 

 

Fråga 15. 

Om ja, har det varit positivt för det ämne ni undervisat i? 

Ja   Nej   Delvis 

 

 

 

     

     

 

     

   

         

         

            

      

      

      


