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Sammanfattning 

Lärare och specialpedagog har en betydande roll i elevers lärande och utveckling 
men där läraren anses vara den viktigaste personen, då den möter eleven i 
klassrummet. Specialpedagogens roll är att bidra med fördjupad kunskap inom det 
specialpedagogiska fältet och vara en rådgivande samtalspartner för läraren. Då 
läraren inte kan förväntas inneha all kunskap om elevers olikheter och 
förutsättningar krävs samarbete och samverkan med specialpedagog. I 
föreliggande studie belyses hur samarbete och samverkan mellan lärare och 
specialpedagog kan fungera med fokus på hinder och möjligheter och 
specialpedagogens roll i samarbete och samverkan. Metoden utgörs av en 
enkätstudie som analyseras kvalitativt och som besvarats av både lärare och 
specialpedagoger som arbetar i årskurs 7–9 på 20 olika skolor. Resultatet visar att 
specialpedagoger beskriver att samarbete och samverkan sker vid elevmöten, 
dokumentation och vid provsituationer. Lärare beskriver att samarbete och 
samverkan sker kring pedagogisk utredning, åtgärdsprogram samt provstöd. 
Hinder för samarbete och samverkan uppges vara tidsbrist och organisatoriska 
delar såsom schemaläggning och arenor för samarbete och samverkan. Men å 
andra sidan kan organisationen också möjliggöra samarbete och samverkan 
genom att tid avsätts och specialpedagogens uppdrag tydliggörs. En förutsättning 
för lyckat samarbete och samverkan är att rektor prioriterar detta. Slutsatser som 
kan dras utifrån studien är att det samarbete och samverkan som sker är givande 
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med önskemål om att detta utökas. Lärare efterfrågar mer stöd i undervisningen 
av specialpedagog men specialpedagog vill arbeta med skolutveckling. 

Ämnesord 
hinder, kategoriskt perspektiv, lärare, möjligheter, relationellt perspektiv 
samarbete, samverkan, specialpedagog, systemteori  
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Abstract 

Teacher and special educator have a significant role in students' learning and 
development, but where the teacher is considered to be the most important person, 
as it meets the student in the classroom. The special educator's role is to contribute 
with in-depth knowledge in the special education field and to be an advisory 
conversation partner for the teacher.  Teachers can not be expected to have all the 
knowledge about students' differences and conditions, cooperation and 
collaboration with a special educator is required. The present study highlights 
how collaboration and cooperation between teachers and special educators can 
work with a focus on obstacles and opportunities and the special educator's role in 
collaboration and cooperation. The method consists of a questionnaire study with 
qualitative analysis, that was answered by both teachers and special educators 
who work in grades 7-9 at 20 different schools. The results show that special 
educators describe that cooperation and collaboration takes place at student 
meetings, documentation and in situations during test support. Teachers describe 
that collaboration and cooperation takes place around pedagogical assessments, 
individualized educational needs and test support. Obstacles to collaboration and 
cooperation according to both teachers and special educators, are stated to be lack 
of time, organizational elements such as scheduling and arenas for collaboration 
and cooperation. But on the other hand, the organization can also enable 
collaboration and cooperation by setting aside time and clarifying the special 
educator's mission. A prerequisite for successful work is that the principal 
priorities this area. Conclusions that can be drawn from the study are that the 
cooperation and collaboration that takes place is rewarding with a desire for this 
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to be expanded. Teachers would like more support in the teaching of special 
educators, but special educators want to work with school development. 

Keywords 
ability, categorical perspective, collaboration, cooperation, obstacle, relational 
perspective, special educator, systems theory, teacher    !  
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Förord  
 
Detta examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng, avslutar vår 
specialpedagogutbildning över 90 högskolepoäng, vid Högskolan Kristianstad 
under våren 2022. Arbetet har genomförts tillsammans och vår resa har kantats av 
intressanta diskussioner och utveckling både personligt och yrkesmässigt. I 
arbetsprocessen har vi gemensamt bearbetat forskning, litteratur såväl som vårt 
empiriska material. Vår förhoppning med detta arbete är att skapa en förståelse för 
vårt framtida uppdrag och att det kan vara en del i att utveckla fungerande 
verksamheter. Vi vill tacka våra familjer för allt stöd under utbildningen och vår 
arbetsgivare som möjliggjort vidare studier. Avslutningsvis vill vi tacka vår 
handledare Catarina Grahm för vägledning och stöttning i skrivprocessen. 
 

Therese Bergman & Johanna Nyberg 
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1 Inledning  
Att vara lärare i årskurs 7–9, i dagens skola, handlar om att bedriva en undervisning 

som syftar till att möta mångfalden av elevers olikheter och behov i klassrummet. 

Enligt Skollagen (SFS 2010: 800) ska samtliga elever genom ledning och stimulans 

ges det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever, vilket innebär att 

undervisning kan utformas på olika sätt utifrån elevernas behov. Enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2017) ska alla som arbetar i skolan stödja och uppmärksamma elever 

i behov av extra anpassningar och särskilt stöd samt samarbeta för en god skolmiljö 

där utveckling och lärande främjas. Det är viktigt att undervisningen utformas så 

att eleven får en progression i sin kunskapsutveckling och att eleven upplever 

undervisningen som meningsfull. Enligt Helin Henriksson m.fl. (2020) börjar 

specialpedagogik och elevhälsa i klassrummet. Ett arbete som fokuserar på att 

främja elevers lärande och välbefinnande i skolmiljön. Trivsel och välmående i 

skolan leder till gynnsamma förutsättningar för lärande. En förutsättning för detta 

arbete är samsyn och samarbete mellan rektor, elevhälsoteam och lärare. I rollen 

som specialpedagog möter vi flertal lärare som har en betydande roll i elevers 

lärande och utveckling. Enligt Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) ska 

specialpedagogen ha kunskap om samverkan med andra professioner samt 

fördjupad kunskap inom specialpedagogik. Sundqvist (2021) definierar samverkan 

som ett regelbundet kontaktnät bestående av ett fåtal professionella, som delger 

varandra erfarenheter och arbetar gemensamt, med eleven i fokus. Kontaktnätet kan 

bestå av specialpedagog, ämneslärare och mentor. En annan del av 

specialpedagogens uppdrag enligt Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) är att 

vara rådgivare och samtalspartner för lärare och delta i det förebyggande arbetet 

med att skapa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.  

 

Samarbete enligt Sundqvist (2021) beskrivs vanligtvis handla om överföring av 

information och att de professionellas arbete kring eleven koordineras. Hylander 

och Guvå (2017) skriver att läraren är den viktigaste personen för elevens lärande, 

där den lärande relationen möjliggör lärande och utveckling. Enligt Von Ahlefeldt 

Nisser (2014) är en grundläggande faktor för att uppnå målen och skapa en 
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inkluderande skola för alla elever, samarbete mellan lärare. Paju m.fl. 

(2020) skriver att samarbete mellan pedagoger är en central del när skolor ska införa 

en inkluderande norm men enligt Paulsrud och Nilholm (2020) förefaller 

inkluderande utbildning vara svår att tydliggöra och åstadkomma. Hedegaard 

Hansen m.fl.  (2020) betonar att olika kunskap, kompetens och färdighet behövs för 

att skolor ska utvecklas i inkluderande riktning. Även strategier från specialister 

behöver ingå i detta arbete. Att samarbeta, gärna tvärprofessionellt, är det viktigaste 

tillvägagångssättet, då den enskilde läraren inte kan förväntas inneha den kunskap 

och kompetens som krävs för att skapa inkludering. Under vår utbildning till 

specialpedagog, och i vår yrkesroll, har vår syn på rollen förändrats till att bli 

alltmer komplex. Specialpedagogens roll enligt Högskoleförordningen (SFS 

2017:1111) består av flera delar såsom skolutveckling, dokumentation, att vara 

samtalspartner och ha fördjupad specialpedagogisk kompetens. Verksamheten i 

årskurs 7–9 kan vara svår att organisera då många lärare är involverade i elevens 

lärande, något som kräver olika arenor för samarbete och samverkan, därför vill vi 

belysa hur samarbete och samverkan kan fungera och vilken roll specialpedagogen 

har i det arbetet.     

 

1.1 Specialpedagogens uppdrag   
Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) beskriver att specialpedagog efter examen 

ska visa på färdighet och förmåga såsom att arbeta med att finna och avlägsna 

hinder i lärmiljön samt delta i och analysera det förebyggande arbetet. Självständigt 

göra pedagogiska utredningar med tillhörande analys av svårigheter på individ, 

grupp- och organisationsnivå samt i samverkan med andra, utarbeta och medverka 

i arbetet med åtgärdsprogram, är andra färdigheter och förmågor en specialpedagog 

ska besitta. Specialpedagog ska även vara förtrogen med det nutida forsknings- och 

utvecklingsarbetet. Att vara en kvalificerad samtalspartner och ge råd gällande 

pedagogiska frågeställningar till kollegor och vårdnadshavare är en annan del av 

uppdraget. Specialpedagogen ska ha kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och 

omsätta kunskap i praktiken i lärmiljön. Specialpedagogen ska genom sitt 

förhållningssätt visa på förståelse för vikten av samverkan och lagarbete 

tillsammans med kollegor och övriga professioner. Enligt Skollagen (SFS 
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2010:800) ska specialpedagogisk kompetens finnas inom elevhälsan men enligt 

Statens Offentliga Utredning (SOU 2021:11) kommer elevhälsans uppdrag att 

förtydligas och krav finnas på specialpedagog eller speciallärare inom elevhälsan. 

Detta med syfte att höja kvaliteten på kartläggning kopplat till insatser. Enligt 

Göransson m.fl. (2015) och Von Ahlefeldt Nisser (2014) preciseras inte det 

specialpedagogiska uppdraget för övrigt i de svenska styrdokumenten. 

 

Sundqvist (2021) beskriver att traditionellt sett har undervisning organiserats så att 

speciallärare har undervisat elever som stöter på hinder i sitt lärande, ofta på annan 

plats än i ordinarie klassrum. Lärare har sedan bedrivit undervisning på en viss nivå 

och med ett visst tempo med de elever som anses klara undervisningen. 

Uppdelningen mellan specialundervisning och allmänundervisning förefaller vara 

svår att upphäva. Lärare kan känna osäkerhet avseende att möta de 

specialpedagogiska behoven i ett klassrum och upplevelsen av den otillräckliga 

kompetensen påverkar förhållningssätt till inkludering. I dagens klassrum varierar 

elevernas behov, något ingen lärare kan förväntas klara av på egen hand utan ett 

arbete som behöver ske tillsammans i verksamheten. Att skapa möjligheter för 

samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagogisk personal är en 

grundläggande beståndsdel för att skapa inkluderande verksamheter. Verksamheter 

som präglas av en kollaborativ atmosfär, där specialpedagogisk personal och lärare 

kommunicerar öppet och samverkan sker på olika sätt är framgångsrika i att möta 

elevernas behov i inkluderande klassrum. De olika rollerna behöver tydliggöras och 

närma sig varandra. 

 

1.2 Definition av samarbete och samverkan 
Ohlsson (2004) beskriver begreppen samverkan och samarbete som synonymt men 

menar att det finns viss meningsbärande skillnad. Samverkan beskrivs som en 

gemensam verksamhet där människor verkar tillsammans, medan samarbete 

beskrivs som en konkret handling med gemensam arbetsuppgift. Samarbete sker 

oftast i någon form av samverkan.  Inom skolan samverkar ett arbetslag kring 

skolans ramverk. Samarbetet varierar dock kring både innehåll och omfattning. 

Ohlsson (2004) beskriver att den individualistiska tradition som länge funnits inom 
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skolan skapar hinder för samverkan och samarbeten, men även lärares komplexa 

uppdrag. Arbetslaget kan ses som navet i att skapa samarbeten men även 

organisationen i sig, som har till uppgift att skapa förutsättningar för lagarbete. När 

samarbeten sker handlar det oftast om att lösa vardagliga frågor vilket inte leder till 

kompetensutveckling eller utveckling av lärarnas lärande. Sundqvist (2021) 

beskriver samverkan som tät interaktion mellan individer, ett nära och regelbundet 

arbete som syftar till att tillsammans nå gemensamma mål. Gemensamt ansvar för 

beslut, mål och åtgärder leder till ömsesidiga känslor av gemenskap, respekt och 

förtroende. Samarbete beskrivs som ett större nätverk där personal från skolan och 

experter utanför skolan träffas varje termin eller läsår för att garantera att alla 

arbetar mot samma mål som finns uppsatta för eleven. Många gånger handlar 

samarbetet om att utbyta information och samordna arbetet kring eleven. De 

samverkande mötena i skolan blir allt fler och är tidskrävande. Samverkan kan även 

hota lärarens självständighet gällande undervisningen. Gemensamt uppsatta mål 

kan upplevas av läraren som påtvingande. Samverkan kan även leda till isolerade 

grupper inom organisationen eller gruppkonflikter. För att nå hög kvalitet i 

samverkan behöver mötesplatser skapas där lärare kan känna en progression i 

arbetet kring elever, att verksamheten och den egna professionen utvecklas och att 

arbetsbördan minskar. När lärare stödjer varandra möjliggörs en differentiering i 

undervisningen genom att undervisningsmetoderna utvecklas (Sundqvist, 2021).  

  

Skolverket (2021) lyfter fram vikten av samarbete och hur viktigt det är att alla i 

organisationen innefattas och att former för samarbeten ska vara väl förankrade. 

Samarbeten behöver ske i olika konstellationer med en tydlig arbetsbeskrivning och 

en tydlig ledare som i sin tur ska styra arbetet, exempelvis kan samarbete ske kring 

undervisning. Som tidigare nämnts finns det svårigheter i att skapa samarbeten. 

Stedt (2004) menar att det beror på hur samarbetet går till och skiljer på informella 

och formella samarbeten. Informella samarbeten sker spontant mellan lärare och 

där lärarna själva tar initiativet medan ett formellt samarbete initieras av 

skolledningen. Oftast anses de informella arenorna som mest givande forum för 

samarbeten, även om den formella arenan står för att skapa möjligheter i 
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organisationen ses detta som ett hinder. Viktigt är att lärare får tillgång till både 

formella och informella samarbeten. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att belysa samarbete och samverkan mellan specialpedagog 

och lärare i årskurs 7–9, med särskilt fokus på specialpedagogens roll i samarbete 

och samverkan.  

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 

• Inom vilka områden kopplat till undervisning förekommer samarbete och 

samverkan mellan lärare och specialpedagog? 

• Hur beskriver lärare och specialpedagog sitt samarbete och samverkan?  

• Vilka hinder och möjligheter finns för att skapa samarbete och samverkan 

mellan specialpedagog och lärare? 

 

 

 

2 Tidigare forskning 
 
2.1 Urval av tidigare forskning 

För att få en överblick över tidigare forskning kopplad till vårt problemområde 

kring samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog, har vi genomfört 

sökningar i olika databaser som Summon, ERIC och Google Scholar. Vi har använt 

oss av både svenska och engelska sökord för att hitta forskning. Sökorden vi har 

använt oss av är “cooperation”, “collaboration”, special teachers”, “co-teaching” 

“accessible learning” “environment”. Vi har även sökt på avhandlingar genom 

svenska sökord som “samarbete” specialpedagogens uppdrag” inkludering”. 

Avgränsning av urvalet av forskning har gjorts utifrån peer review, forskning tio år 

tillbaka i tiden samt avgränsning utifrån ämnesområde utbildningsvetenskap. 

Urvalet består av nationell och internationell forskning. I den internationella 
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forskningen förekommer co- teaching som ett begrepp när det kommer till 

samarbete. I den nationella forskningen har fynd gjorts gällande studier kring 

specialpedagogens roll och uppdrag, något som blivit en grund för vår studie kring 

samarbete.     

 

2.2 Specialpedagogens uppdrag och roll 
En totalbefolkningsstudie där samtliga specialpedagoger och speciallärare, som 

tagit examen enligt examensordning från år 2001/2007/2008, givits möjlighet att 

delta i en enkät, utgör grunden i flera nationella forskningsartiklar (Göransson m.fl.  

2015; Magnússon & Göransson, 2018). I artikeln av Göransson m.fl. (2015) belyses 

specialpedagogers tolkning av yrkesrollen och författarna menar att det finns få 

övergripande studier rörande specialpedagogens uppdrag, vilka kunskaper som 

företräds och hur uppdraget genomförs i praktiken. Teoretiska utgångspunkter i 

artikeln uppges vara olika perspektiv på skolsvårigheter såsom bristperspektivet då 

eleven är bärare av skolsvårighet och det relationella perspektivet, där orsak till 

skolsvårighet finns i lärmiljön runt omkring eleven. Ett annat teoretiskt perspektiv 

som används i artikeln är professionsforskning och utgörs av Abbotts tankar om 

jurisdiktion genom att yrken vidmakthåller behörighet över särskild kunskap. En 

yrkesgrupp uppnår behörighet när självbestämmanderätt råder kring de 

arbetsuppgifter som tillhör yrkesgruppen. En klar majoritet av respondenterna i 

studien av Göransson m.fl. (2015) betraktar skolans främsta uppgift som att 

medverka till ett jämlikt och likvärdigt samhälle och att elevers personliga 

utveckling bör prioriteras. Hälften av respondenterna uppgav att lärandemål och att 

elever tar eget ansvar för det egna lärandet är skolans främsta uppgift. Som 

teoretiska utgångspunkter i artikeln av Magnússon och Göransson (2018) finns 

Evetts tankar om professionalism, där professionalism kan införas uppifrån staten 

genom att utbildning och arbetsuppgifter införs eller som en framväxande 

professionalism inom yrket. Även Abbotts teori om jurisdiktion ses som teoretisk 

utgångspunkt som beskriver att yrkesrollen växer fram genom en strid mellan olika 

professioner som kämpar för behörighet över vissa arbetsuppgifter. När 

yrkesgruppen uppnår behörighet över viss kunskap uppnås jurisdiktion. Magnússon 

och Göransson (2018) utgår från samma enkätstudie som Göransson m.fl. (2015) 
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men Magnússon och Göransson (2018) analyserar fritextsvar kvalitativt genom 

innehållsanalys, utifrån en öppen fråga i enkäten. Göransson m.fl. (2015) och 

Magnússon och Göransson (2018) beskriver att resultatet i studien pekar på att 

specialpedagoger har ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter medan skolledare 

och övriga som arbetar i skolan har ett mer kategoriskt perspektiv. Detta, i 

kombination med att det specialpedagogiska uppdraget inte definieras i 

styrdokumenten och att det är rektors ansvar att leda och organisera arbetet, gör att 

specialpedagog har svårt att ses som expert för att förklara skolsvårigheter och att 

hävda sin yrkesroll. Göransson m.fl. (2015) påpekar att det specialpedagogiska 

uppdraget kommer från staten och har inte tillkommit utifrån efterfrågan hos 

skolpersonal. Göransson m.fl. (2015) och Magnússon och Göransson (2018) drar 

utifrån detta slutsatsen att specialpedagoger har svårt att uppnå behörighet till sin 

profession och i förlängningen svårt att påverka annan skolpersonals perspektiv på 

skolsvårigheter. Göransson m.fl. (2015) beskriver vanliga arbetsuppgifter för 

specialpedagoger, anställda lokalt i en verksamhet, såsom att undervisa elever 

enskilt eller i mindre grupp, dokumentation och samarbete med vårdnadshavare och 

elevhälsa. Skolutveckling beskrivs som mindre förekommande arbetsuppgift. De 

arbetsuppgifter som ökat i omfattning är dokumentation och handledning av lärare. 

Att undervisa i ordinarie klass och att samarbeta med förvaltning är ovanligt. I 

arbetsuppgifter för centralt anställda specialpedagoger ses mer av 

konsultation/rådgivning, dialog med lärare och samverkan med externa aktörer. 

Centralt anställda specialpedagoger är också de enda som anser att skolutveckling 

är en typisk arbetsuppgift. Utifrån de arbetsuppgifter och kunskaper som 

specialpedagoger anser att de har, kopplat till det relationella perspektiv som ses 

hos specialpedagoger, drar Göransson m.fl. (2015) slutsatsen att specialpedagoger 

misslyckats med att organisera det praktiska arbetet. Eftersom det inte finns studier 

gällande hur specialpedagogers arbete påverkat elevers lärande och utveckling kan 

det finnas tvivel i samhället kring vad specialpedagog åstadkommer. 

 

Magnússon och Göransson (2018) beskriver att specialpedagoger ser sig som en 

brygga mellan olika kulturer i skolan och någon som kämpar för eleverna, där målet 

är att skapa en skola som inkluderar alla elever och där specialpedagogen inte längre 
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behövs. Specialpedagog kan vara en pedagogisk ledare då ofta organisation och 

ekonomi upptar rektors tid. Otydlighet och förvirring gällande speciallärares och 

specialpedagogers roller framkommer och resursbrist i skolan kan leda till mindre 

möjlighet att anställa både speciallärare och specialpedagog i en verksamhet. 

Specialpedagogens arbetsuppgifter styrs av behovet i verksamheten och då det är 

rektor som organiserar arbetet och ledning ofta har det kategoriska perspektivet, 

blir många gånger specialpedagogens arbetsuppgifter utifrån det kategoriska 

perspektivet. 

 

Enligt de kunskapande samtal Von Ahlefeldt Nisser (2014) utfört med 23 

specialpedagoger, 12 speciallärare och 24 rektorer, framkommer föreställningar om 

specialpedagogens och speciallärarens uppdrag. Kunskapande samtal har grund i 

kommunikationsteoretiskt perspektiv där Habermas teori om det kommunikativa 

tillvägagångssättet är teoretisk utgångspunkt. För att skapa förståelse kring hur 

roller och uppdrag uppkommer och förändras har Barads teori om agentisk realism 

använts. Enligt agentisk realism finns ingen klar skiljelinje mellan kroppar och 

materia och där all materia, inte bara personer, kan vara agenter. Resultatet i studien 

visar att specialpedagoger anser att uppdraget innebär att utveckla lärandemiljöer 

och vara delaktig i arbetet med att skapa en likvärdig utbildning för alla elever. Det 

förebyggande arbetet anses viktigt och en del i det uppges vara samtal med 

ledningen angående organisation ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Resultatet 

visar att specialpedagog och ledning inte i tillräcklig omfattning diskuterar 

organisationsfrågor ur specialpedagogiska perspektiv, något som får både 

pedagogiska såväl som specialpedagogiska konsekvenser och ett område som 

behöver utvecklas för att säkerställa likvärdighet. Att vara en kvalificerad 

samtalspartner och leda samtal i ämneslag ingår också i det förebyggande arbetet. 

Dessa samtal bör vara regelbundna och tiden schemalagd, därmed är det viktigt att 

ledning möjliggör dessa genom organisation. Ett tydligt uppdrag att leda dessa 

samtal bör finnas. Resultatet i studien av Von Ahlefeldt Nisser (2014) visar att 

specialpedagogisk personal i viss utsträckning har kvalificerade samtal med 

arbetslag men att rektor tydligt behöver bestämma samtalsuppdraget för att tid ska 

prioriteras. Tankar om det specialpedagogiska uppdraget förändras i samspel med 
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individers uppfattningar av rollen men även tillsammans med berörd pedagogisk 

verksamhet. 

 

Lindqvist (2013) har genomfört fyra studier som presenteras i en 

doktorsavhandling. Teoretisk utgångspunkt är Abbotts teori om jurisdiktion inom 

professioner där Abbott beskriver ett system kring yrken som byggs upp genom 

dagens samhälle och det förflutna. Lindqvist (2013) utgår även från kritisk 

pragmatism som kan användas för att studera komplexa fenomen. Genom kritisk 

pragmatism kan olika perspektiv synliggöras och maktutövning uppdagas. 

Verkligheten skapas i sociala förehavanden och genom olika kulturers öppenhet 

gentemot kritiska förändringar. Studierna består av enkäter till all skolpersonal i en 

kommun samt enkäter och intervjuer av rektorer. Samtliga delar berör olika 

yrkesgruppers uppfattning av skolsvårigheter och arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. De olika lärargrupperna delar uppfattningen att specialpedagoger bör 

arbeta med specialundervisning som riktas till den enskilda eleven. En stor del av 

svaren visar att specialpedagoger bör ha störst påverkan på det pedagogiska 

innehållet gällande elever i behov av särskilt stöd.  Resultatet visar att det endast är 

specialpedagogerna själva som anser att skolutveckling är en viktig 

arbetsuppgift. Enligt Von Ahlefeldt Nisser (2014) bör specialpedagogen betraktas 

som en samordnare för att främja det förebyggande och skolutvecklande arbetet. 

Det är därför viktigt att specialpedagog finns nära skolverksamheten och att 

samarbete sker med speciallärare och pedagoger. Då uppdraget inte finns 

specificerat i styrdokumenten finns utrymme för tolkningar som sker utifrån olika 

individers uppfattningar och behoven i olika verksamheter. 

 
2.3 Samarbete och samarbetsformer   
I Da Fontes m.fl. (2017) artikel diskuteras samarbete mellan allmänlärare och 

speciallärare/specialpedagog utifrån en studie gjord med 26 pedagoger där sex av 

dem var allmänlärare och 20 stycken lärare under utbildning till 

speciallärare/specialpedagog. Studien genomfördes på två universitet i sydöstra 

USA med syfte att diskutera olika perspektiv på samarbete, men även diskussion 

kring möjliga hinder för samarbete mellan lärare och specialpedagog. I artikeln 
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presenteras tre huvudteman som framkommit i samtalen, tidshantering, kunskap 

och innehåll samt kommunikation. Fokus ligger idag på att skapa inkluderande 

utbildningsmodeller för alla elever vilket i sin tur öka ansvaret och förväntningar 

på lärare. Da Fonte m.fl. (2017) menar att det tar tid att skapa ett framgångsrikt 

samarbete, samtidigt som det finns hinder som hämmar samarbete. Ett effektivt 

samarbete beskrivs i artikeln som ett professionellt lagarbete mellan två eller flera 

lärare som i grunden anses jämställda och som har ett gemensamt ansvar. I 

skapandet av ett produktivt samarbete krävs ett gemensamt mål samt frivillighet till 

att arbeta tillsammans, men även forma undervisning som stödjer alla elever. 

Tzivinikous (2015) studie, genomförd i Grekland, bestod av 15 klasser där varje 

klass studerades. I varje klass fanns en allmänlärare och en specialpedagog samt en 

elev med inlärningssvårighet. Deltagande lärare uppgick till 30 personer varav 3 

män och 27 kvinnor med 10 års professionell erfarenhet.  Studien tar sin 

utgångspunkt i litteratur kopplat till samarbete mellan allmänlärare och 

specialpedagog. Ur litteraturen framkommer olika rubriker som används för att 

utvärdera samarbetet. Studien delas in i två faser där de först fick utbildning kring 

samarbete. Data har sedan analyserats utifrån de angivna rubrikerna. Samarbetet 

beskrivs mellan lärare och specialpedagog som grundläggande i att skapa 

effektivitet i elevers lärande samt inkludera elever i behov av stöd. Studien av 

Tzivinikou (2015) syftar till att diskutera och presentera 15 fall av samundervisning 

där specialpedagog stödjer elever i klassrummet som författaren i artikeln kallar för 

parallellt stöd. Studiens resultat visar på en förändring från parallellt stöd till co- 

teaching där planering och undervisning sker gemensamt med allas ansvar. 

Resultatet visar även att samarbete sker mer kontinuerligt efter det att utbildningen 

genomförts. Även lärares attityd till samarbete har förändrats samt en större vilja 

till ny kunskap kring samarbetsformer men även rutiner kring samarbete.     

 

I en kvalitativ intervjustudie gjord av Nilsen (2016) med allmän- och speciallärare 

i fyra grundskolor i två kommuner i Norge, kring planering av undervisning för 

elever med särskilda behov, presenteras samarbete dem emellan. Samarbete är en 

central fråga med utgångspunkt i hur lärarna tillsammans planerar och anpassar för 

eleverna. Studien visar att det krävs former av anpassning och planering både 
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genom allmän utbildning och specialpedagogik. Genom samordning av planering 

kan ett heltäckande utbud ges men att de individuella utmaningar som finns ska 

väga mot behovet av att skapa en inkluderande utbildning. För att forma detta krävs 

samarbete och samverkan, något som anses vara en avgörande del för att kunna 

möta olika lärandebehov. I artikeln lyfter Nilsen (2016) samarbete som kärnan och 

att lärprocesser ska bygga på samarbete mellan lärare för att på så vis bli 

involverade i elevers utveckling. I Thornberg (2011) kvalitativa 

fokusgruppsintervju kring professionella samarbeten med 30 personer kopplade till 

resursteam från 5 olika skolor i Sverige, diskuteras samarbetets fördelar. Studiens 

respondenter utgörs av medlemmar av elevhälsoteam såsom kuratorer, 

specialpedagoger och skolledare som visar på fördelar kring välutvecklade 

samarbeten där problem och beslut tas tillsammans. Thornberg (2011) har i sin 

studie utgått ifrån en konstruktivistisk grundad teoriansats, där data konstrueras av 

forskarens interaktion med fältet och dess deltagare. Forskare och deltagare 

konstruerar tillsammans data och påverkas av forskarens egna värderingar och 

perspektiv. I den aktuella studien har data tagit sin utgångspunkt genom social 

konstruktion av deltagarnas egna berättelser.  Fördelar som framkommer i studien 

uppges vara synkronisering av resurser, samordning och integration, som medför 

positiv utveckling. För att skapa effektiva samarbeten krävs goda förutsättningar 

samt processer där alla delar är inblandade. Olika deltagares erfarenheter och 

kunskaper främjar en helhetssyn och bildar slagkraft för förändring.           

 

Paju m.fl. (2020) beskriver en studie gjord i Finland, bestående av ett frågeformulär 

med öppna frågor som skickats till 167 lärare, speciallärare och lärarassistenter 

samt 30 semistrukturerade intervjuer av deltagarna i enkäten. Teoretisk 

utgångspunkt i studien är det aktivitetsteoretiska perspektivet med fokus på att 

stödja betydelsefullt lärande för elever med olika behov. Det aktivitetsteoretiska 

perspektivet betonar mångstämmighet i gemensamma aktiviteter. Motivation att 

förändra uppstår ur spänningar som funnits i arbetsmiljön tidigare. Resultatet i 

studien visar tre olika sätt att samarbeta. Samordning, reflekterande kommunikation 

och samarbete. Samordning uppges vara den mest förekommande och innebär att 

lärare planerar och genomför undervisning som sedan individualiseras utefter 
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elevernas behov.  Detta upplevs av lärarna som svårt då lärare är ensamma med 

undervisningen. Specialpedagog och lärare samverkar i situationer där elever ska 

integreras i ordinarie klass bestämda lektioner. Samarbete uppges ofta vara kopplat 

till problem eller specifika situationer som ska lösas. Exempel på samarbete som 

lärare upplever som positivt är när speciallärare finns tillsammans med lärare i 

klassrummet och planering och undervisning sker gemensamt. Att respektera 

varandra på ett professionellt plan är av betydelse för att samarbetet ska fungera. I 

reflekterande kommunikation ligger fokus på pedagogens dialog i klassrummet och 

på den egna praktiken. Om det finns ett delat ansvar kring undervisningen gynnas 

den reflekterande kommunikationen. En motivation att dela ansvar kring 

undervisning uppges vara en väsentlig del för ett framgångsrikt samarbete. Om en 

skola ska gå från samordning till samarbete och reflektion krävs en samsyn om 

inkludering i verksamheten och skolans praktik kan behöva förändras på 

systemnivå. Traditionellt sett är läraryrket utformat som ett självständigt arbete och 

något som kan hindra samarbete. Lärare har ett djupt engagemang i undervisningen 

i just sina ämnen och just organisationen kan begränsa möjligheten till samarbete. 

Lärare behöver hitta nya metoder för att arbeta tillsammans. Samverkan mellan 

pedagoger både under och efter skoltid är något skolledare behöver satsa på att 

stödja. 

 

I artikeln skriven av Hedegaard Hansen m.fl. (2020) står ett treårigt danskt 

forskningsprojekt i centrum. Projektet utforskar vilket inflytande samverkan 

pedagoger emellan har på processer rörande in - och utanförskap. Nuvarande 

modeller för inkluderande undervisning och specialpedagogik som finns 

framskrivna i internationell litteratur, jämförs med de mål och problem som finns i 

arbetet med att skapa inkludering i praktiken.  De presenterar ett ramverk som ska 

stödja skolor i processen till mer inkluderande undervisning. Analys görs utifrån 

social praktikteori. Två grupper av samarbete kan urskiljas i projektet. I den direkta 

formen arbetar speciallärare direkt med eleven och fungerar stödjande i 

klassrummet för en eller fåtal elever. Specialpedagog stödjer läraren så att 

individualisering i undervisningen är möjlig. Även specialundervisning utanför 

klassrummet förekommer. Den indirekta formen är bred och innefattar att 
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specialpedagog fungerar rådgivande, konsulterande, inspirerande och som 

samtalspartner. Genom att stödja läraren med råd, ny kunskap, ställa reflekterande 

frågor och analysera den nuvarande situationen, sker ett indirekt arbete gentemot 

eleven men även något som kommer samtliga elever i klassrummet till godo. Syftet 

är att specialpedagogens kunskap och erfarenhet ska leda till att nya strategier i 

förhållande till elevernas behov ska utvecklas. Uppdraget som samtalspartner syftar 

till att hjälpa lärare att skapa ett synsätt som reflekterar och analyserar det egna 

arbetet. Att vara en samtalspartner anses ha störst effekt på att skapa en 

inkluderande undervisning. 

 
2.4 Möjligheter för samarbete och samverkan 
2.4.1 Samundervisning 

Paulsrud och Nilholm (2020) presenterar en forskningsöversikt från USA och 

Europa bestående av 25 observationsstudier eller observation i kombination med 

intervju. Teoretisk utgångpunkt är Skrtics teori om byråkrati i skolorganisationen, 

som benämns adhokrati, där nya idéer och problemlösning är centrala, och 

samarbete, kommunikation samt överväga nya värderingar är betydelsefullt för 

människor i organisationen. I studien beskrivs de två modellerna, samundervisning 

och specialpedagogiska konsultationer, som samarbete mellan specialpedagog och 

lärare. Olika former av samundervisning påvisas men vanligast är en ordinarie 

lärare och en som assisterar. Specialpedagog eller speciallärare har den 

underordnade rollen att stödja eleverna och ordinarie lärare tar huvudansvaret för 

klassen. Negativa effekter av detta samarbetssätt uppges vara icke rättvis fördelning 

av ansvar, svårt att ändra på rollerna och otydliga roller, något som kan leda till 

skilda åsikter om vem som gör vad. Exempelvis framkommer att lärare upplever att 

de inte har huvudansvaret för elever i behov av särskilt stöd och att 

specialpedagoger upplever att ordinarie lärare förväntar sig att specialpedagog ska 

fungera som en assistent. Framgångsfaktorer för detta arbetssätt uppges vara 

gemensam planeringstid, att båda pedagogerna fungerar tillsammans både 

professionellt och på ett personligt plan samt att pedagogerna går in i samarbetet på 

frivillig basis. Ett varierat och flexibelt samarbete i klassrummet genererar bättre 

villkor för dialog mellan pedagogerna. Andra lärare såg nyttan med att ha olika 
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kompetenser i klassrummet genom att kunna observera hur specialpedagog 

anpassar undervisningen. Möjlighet till ömsesidigt lärande hos pedagogerna finns 

men enligt Paulsrud och Nilholm (2020) har forskning om samundervisning varit 

inriktad på roller och relationer och visar på liten mängd bevis för att denna typ av 

samarbete leder till att elevers prestation höjs eller mer inkluderande klassrum.  

 

2.4.2 Handledning och konsultation  
I specialpedagogiska konsultationer kan specialpedagog enligt Paulsrud och 

Nilholm (2020) verka som expert och ge råd till lärare eller fungera som 

diskussionspartner och tillsammans med lärare reflektera över situationen i syfte att 

göra verksamheten mer inkluderande. Lärmiljön bör vara i fokus istället för brister 

hos eleven. En jämn fördelning av makt mellan lärare och specialpedagog som 

utgörs av professionell dialog och problemlösning genom att delge varandra utav 

sina kompetenser är en framgångsrik förutsättning medan bristande 

kommunikation mellan pedagogerna kan vara en utmaning. Paulsrud och Nilholm 

(2020) har dock inte funnit någon forskning som visar hur inkluderande 

undervisning påverkas av specialpedagogiska konsultationer. Stöd i klassrum 

kombinerat med diskussion och konsultation främjar lärares uppfattning att 

inkludering är tänkbar och något som kan leda till förändrad skolkultur och 

attitydförändring i riktning mot en mer inkluderande verksamhet.  

 

Hedegaard Hansen m.fl. (2020) beskriver Feldmans tankar om inarbetade rutiner, 

där skolans verksamhet består av olika delar som är beroende av och hänger 

samman med varandra. Det är inte möjligt att ändra på någon del i verksamheten 

utan att andra delar också förändras. Lärarnas uppgift är i första hand att undervisa 

och i Danmark arbetar läraren oftast ensam i klassrummet och träffar 

specialpedagog utanför klassrummet där uppgiften är att handleda läraren i syfte att 

stärka undervisningen till att bli mer inkluderande.  Lärarens praktik såväl som den 

specialpedagogiska och ledningens praktik behöver förändras, men de som tillhör 

en viss praktik är lojala mot den och undviker ofta förändring. En mer inkluderande 

undervisning möjliggöras genom att lärare och specialpedagoger utmanar, både sin 

egen men även kollegors, synvinkel och reflekterar över hur de kan arbeta för att 
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alla elevers behov ska tillgodoses. Hedegaard Hansens m.fl. (2020) analys av det 

danska projektet pekar på att samarbete över professionsgränser inte automatiskt 

leder till en inkluderande skolutveckling då grundläggande skolkultur inte utmanas 

och därmed förändras inte heller praktiken i klassrummet. I slutsatsen framkommer 

att samarbetsprocessen leder till att den sociala verksamheten bibehålls och att 

skiljelinjen mellan utanförskap och inkludering finns kvar. Samarbetsprocessen 

behöver därför i större utsträckning verka för att utmana nuvarande traditioner och 

uppfattningar för att främja utveckling. Åsiktsskiljaktigheter kan vara en möjlighet 

till att förändra nuvarande uppfattningar. För att detta ska lyckas behöver intresse 

väckas för olika synsätt och individer, som alternativ till att upphäva motsättningar 

för att uppnå enighet. Thornberg (2011) ser möjligheten att skapa samarbeten 

genom att involvera olika professioner runt elever för att tillsammans komma fram 

till tydliga mål och utifrån det frambringa relevanta tillvägagångssätt. Samordning 

och en tydlig ansvarsfördelning är en annan möjlig väg till samarbete och där allas 

kompetens och resurser används för att nå någon form av förändring. Effektiva 

samarbeten bygger på delat ansvar och där läraren anses ha en aktiv roll. 

Tillsammans med andra professioner krävs det en förståelse och ömsesidighet 

gentemot varandra och varandras kompetens.    

 

2.5 Hinder för samarbete och samverkan 
Da Fonte m.fl. (2017) beskriver hinder för samarbete i sin artikel och lägger fokus 

på tidshantering, vilket innebär att hitta tid är det främsta hindret i skapandet av 

samarbete.  Tiden kan ses som en delad resurs och som används allt mer till 

dokumentation och andra aktiviteter. En väsentlig del i detta är rektors ansvar att 

möjliggöra tid för samarbete genom planeringstid i schemat och på så vis skapa 

forum för effektiva möten som gynnar ett gott samarbete. Studien visar på 

betydelsen av att forma tid för lärare emellan men även tid att samarbeta med 

specialpedagog. Thornberg (2011) redogör i sin artikel för de hinder eller fallgropar 

som kan uppstå vid olika former av samarbeten. I forskningen kring professionella 

samarbeten beskrivs deltagande i processer som ett hinder samt respekten för 

varandras yrkesprofession. Även kring sin egen praktik och tanken om att förändra 

sitt arbetssätt nämns. Tidsbrist och svårigheter med schemaläggning är ett annat 
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hinder som beskrivs i studien vilket leder till oförmåga att samarbeta. Nilsen (2016) 

väljer att lyfta fram ansvarsfördelningen som ett hinder i sin studie där 

specialpedagoger och speciallärare uttrycker att de bär hela ansvaret för elever i 

behov av specialpedagogiskt stöd. Samtidigt upplever lärarna att det finns brister i 

medvetenheten kring varandras uppdrag som bidrar till bristande samband mellan 

allmän utbildning och specialpedagogik, då helhetsperspektivet kan gå förlorat. Att 

få insyn i varandras uppdrag och kompetenser gör att olika perspektiv synliggörs 

och kan utveckla ett gemensamt synsätt kring elever. Precis som Da Fonte m.fl. 

(2017) och Thornberg (2011) ser Nilsen (2016) tidsaspekten som en del i ett 

fungerade samarbete, där både lärare och specialpedagoger önskar mer tid och 

möjligheter till att samarbeta. Tzivinikou (2015) beskriver arbetsbelastningen hos 

lärare och specialpedagoger som ett hinder för samarbete och samverkan, men även 

bristen på gemensam planeringstid. Även lärare och specialpedagogers skilda 

perspektiv på orsak till skolsvårigheter lyfts som ett hinder, vilket kan påverka 

undervisning och hur det specialpedagogiska arbetet utformas. Thornberg (2011) 

betonar vikten av att involvera specialpedagog/speciallärare i arbetet kring elever, 

något som anses effektivt. Dock sker detta i begränsad omfattning. Oftast sker 

samarbete endast lärare emellan och specialpedagog eller speciallärare deltar endast 

när det handlar om specialpedagogiska frågor. En annan begränsning som Nilsen 

(2016) lyfter fram är de olika synsätten hos lärare respektive 

speciallärare/specialpedagog, samt deras begränsade kunskaper och engagemang 

för varandras arbete. Främjandet av ett gott samarbete kräver tydliga ramar och 

utveckling av förmågan att kunna arbeta i team men även reflektion kring det egna 

arbetet.                        

 

3 Teoretiska utgångspunkter   
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

föreliggande studie. Systemteori och de specialpedagogiska perspektiven 

relationellt och kategoriskt perspektiv används som ett verktyg för att analysera 

empiri i den föreliggande studien och göra det möjligt att tematisera resultatet. De 

systemteoretiska begreppen som använts för att analysera resultatet är helhet, 

variation samt öppna och slutna system.     
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3.1 Systemteori  
Öquist (2018) beskriver den kraft som finns inom systemteori, vilket gör den 

applicerbar på flera verksamheter och oberoende av var i systemet vi befinner oss. 

Systemteorins tankar ger oss möjlighet att skapa förändring. Inom den moderna 

systemteorin talas det om dynamiska och öppna system, där system och 

organisationer ses som mångsidiga och levande och befinner sig i ständig rörelse. 

En organisations uppbyggnad är hierarkisk och kan skapa förståelse för hur 

kommunikation mellan människor i ett system fungerar. Mänskliga system kan 

liknas vid en spiraltrappa där stegen blir större ju längre upp i trappan du kommer. 

Nivån högst upp i hierarkin sätter agendan för en verksamhet eller en organisations 

lägsta nivåer men även att dessa gränser bibehålls för att skapa helheten. Det viktiga 

som sker i organisationen sker just i gränsdragningen mellan de olika nivåerna. 

Viktigt är att varje nivå i systemet är autonomt. Gränsernas funktion i ett system 

används för att kunna förklara olika händelser, där förändring ses som en process 

och inte enskilda händelser.         

 

Systemteorins tankar enligt Öquist (2018) bygger på ett antal begrepp som 

beskriver systemet. Helhetstänket är ett centralt begrepp där världen kan förstås 

som en helhet. Systemteorin beskrivs som cirkulär eller spiralformad där allt hänger 

samman i ett kretslopp. Samspelet mellan funktion och form är av vikt och helheten 

går före delarna.  Även relationen mellan individ och omvärld är central, likaså den 

kontext vi befinner oss i. Variation är ett annat begrepp som lyfts fram och kan 

kopplas ihop med den kapacitet som finns i ett system för att kunna skapa 

förändring. Variationen leder till skillnad och genom att utnyttja dessa skillnader 

skärps medvetenheten. Detta mynnar ut i att synliggöra hur saker och ting hänger 

ihop, genom olika uppfattningar kan världens ses mer differentierad, vilket är en 

förutsättning för att komma vidare och kunna påverka. Öppna och slutna system är 

andra centrala delar inom systemteorin. Öppna system definieras utifrån att 

systemet utvecklas genom sin öppenhet till utbyte av information mellan individer 

och dess omvärld. Slutna system saknar just den informationen som kommer 

utifrån, vilket i slutändan gör att systemet upplöses. Vid avsaknad av information 
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under längre tid kan leda till fel uppfattning om omvärlden. Mänskliga system kan 

i viss mån ses som öppna men påverkas av hur vi tillåter utbyte med vår omgivning.  

 

Kopplingen mellan systemets alla delar är en förutsättning för att ett system ska 

fungera, vilket kräver gemensamma uppfattningar om normer och värden samt ett 

beroende av varandra. Skolan kan ses som ett system men som Öquist (2018) 

menar, är skolan ett system med lösa kopplingar mellan de olika nivåerna. Då det 

inom skolan saknas gemensamma beslut kring såväl mål som normer och värden. 

Vid definition av gemensamma mål saknar ledningen ofta ett organisatoriskt stöd, 

då ledarskapet brister i sin legitimitet hos medarbetarna. För att stärka kopplingarna 

mellan systemets olika delar krävs det att lärares yrkesutövning och det 

professionella området knyts samman med tydligt uppdrag kopplat till 

yrkesidentiteten och normer. Förbindelsen mellan olika delar i systemet främjar 

kunskap och kompetensutveckling inom skolan vilket är en förutsättning för att 

närma sig varandra och samla kompetensen. Stagnation i ett system uppstår när det 

saknas länkar mellan och inom system och omgivningen. Vill vi inom ett system 

skapa kreativitet och utveckling behöver informationskanalerna vara många och 

rörliga mellan de olika nivåer (Öquist, 2018).                     

 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv 
Enligt Ahlberg (2017) kan specialpedagogik betraktas ur olika perspektiv och de 

olika perspektiven visar på skilda orsaker till skolsvårigheter. Det kategoriska och 

relationella perspektivet är de mest framträdande.  

 

3.2.1 Kategoriskt perspektiv 

Enligt Ahlberg (2017) benämns detta som individperspektiv, då eleven är i fokus 

och orsaken till skolsvårigheter ligger hos eleven. Nilholm (2014) nämner även 

hemmiljön som ytterligare en orsak. Ahlberg (2017) och Nilholm (2014) beskriver 

att grunden till detta perspektiv står att finna inom områdena medicin och 

psykologi, där diagnostisering är en central del. Det beteende och de egenskaper 

hos eleven som avviker från det som anses normalt, förklaras som orsaker till 

skolsvårigheter. Enligt individperspektivet har eleven brister och Ahlberg (2017) 
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skriver att specialpedagogisk personal har till uppgift att stödja eleven. Skolans 

uppgift är att kompensera för elevens svårigheter genom till exempel placering i 

mindre undervisningsgrupp. Detta synsätt är vanligt i dagens svenska skola och 

Nilholm (2014) beskriver att det även är vanligt inom forskningen att 

skolsvårigheter ses som elevens problem. Det förefaller som att skolor har svårt att 

bryta traditionella normer. För att förändra omständigheterna som omger eleven 

behöver skolan se över och problematisera verksamhetens miljö.  

 

3.2.2 Relationellt perspektiv 

Persson (2011) beskriver att det specialpedagogiska arbetet bör samspela med det 

pedagogiska arbetet i en verksamhet. Det som sker i samspel eller dialog mellan 

olika deltagare är i blickfånget för det relationella perspektivet. Förändringar runt 

omkring inverkar på elevens förutsättningar att nå målen. Enligt Ahlberg (2017) 

står lärmiljön i centrum och ses som orsak till skolsvårigheter kring en elev och 

Nilholm (2019) förklarar att utgångspunkten i det relationella perspektivet är skolan 

och dess organisation. Sociala förhållanden är i fokus och lärarens relation med 

eleven är betydelsefull. Ahlberg (2017) beskriver att eleven är i svårighet, något 

som uppkommer i mötet mellan elev och den omgivande lärmiljön. Samspel och 

relationer sker mellan individ, grupp, skola och samhälle och studeras enligt det 

relationella perspektivet. Specialpedagogisk personal har ett särskilt ansvar för att 

stödja eleven även om all personal i skolan har ett ansvar att stödja eleven. Det 

väsentliga är att stödet utgår från verksamheten och kopplas till undervisningen. 

Enligt Persson (2011) ska specialpedagogisk kompetens utgöras av stöd och hjälp 

så att en differentiering av undervisningen blir möjlig. Ett långsiktigt perspektiv där 

både lärmiljön, läraren och eleven är i centrum. 

 

Sammanfattningsvis har begreppen helhet, variation samt öppna och slutna system 

framkommit som särskilt viktiga begrepp utifrån systemteori. Dessa tillsammans 

med kategorisk respektive relationellt perspektiv hämtat från de specialpedagogiska 

perspektiven, utgör analysverktygen i föreliggande studie. 
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4 Metodbeskrivning   
Inledningsvis beskrivs och motiveras val av metod, en enkätstudie som analyseras 

kvalitativt. Kvantitativa inslag finns i form av att enstaka resultat presenteras i 

tabeller. Därpå redogör vi för urval, hur studien har genomförts samt de val gällande 

avgränsningar som gjorts i förhållande till syfte och frågeställningar. Slutligen 

framställs tillförlitlighet och giltighet samt studiens etiska principer. 

 

4.1 Metodval 
Studiens syfte och frågeställningar avgör val av metod och ansats vilket är grunden 

i en vetenskaplig undersökning och även för att kunna göra väl valda beslut kring 

metodval (Bryman, 2018). För att erhålla ett stort urval som täcker ett större 

geografiskt område (Ejlertsson, 2019) och möjliggöra en bred bild kring samarbete 

och samverkan mellan lärare och specialpedagog föll valet av metod på enkät. 

Genom en webbaserad enkät i Google Forms fanns möjlighet att skicka enkäten 

digitalt och enligt Bryman (2018) enkelt för respondenterna att besvara. För att 

kunna jämföra svaren samt synliggöra specialpedagogers och lärares erfarenhet av 

samarbete och samverkan grupperna emellan, konstruerades två enkäter, en till 

lärare (Bilaga 1) och en till specialpedagoger (Bilaga 2).  Båda enkäterna bestod av 

både öppna och slutna frågor. Enligt Ejlertsson (2019) har respondenten vid en 

enkät möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro och överväga olika svarsalternativ. 

Om frågorna är korrekt ställda blir svaren relativt lätta att tolka. Nackdelar kan vara 

att inga möjligheter finns att ställa följdfrågor eller att förtydliga oklara frågor. Om 

någon respondent har misstolkat en fråga finns ingen möjlighet till korrigering. 

Ingen ytterligare information kan heller samlas in då enkäten har distribuerats. 

Enligt Bryman (2018) bidrar slutna frågor till att jämförelse mellan svaren lättare 

kan göras och frågornas innebörd förtydligas genom förvalda svarsalternativ. Om 

respondenten inte finner några lämpliga svarsalternativ, kan detta skapa irritation 

hos respondenten. Öppna frågor ger till viss del möjlighet till fördjupning men 

kräver större prestation av respondenten i form av tid och skrivande. De öppna 

frågorna i enkäten har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys för att koda och 
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sortera innehållet. Innehållet har sorterats i teman som valts utifrån syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2018). 

 

4.2 Urval 
För att ges möjlighet att besvara syfte och frågeställningar gjordes ett målstyrt 

urval, något som klargörs i inledningen av studien (Bryman, 2018). Syftet med 

studien är att belysa samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog 

som arbetar i årskurs 7–9 och därmed utgörs urvalet av lärare och specialpedagoger. 

Kommunala skolor har valts ut i fem olika kommuner, där vår utgångspunkt var att 

specialpedagog ska finnas på skolan. Specialpedagog och lärare som arbetar på 

samma skola gavs möjlighet att besvara respektive enkät. Enligt Ejlertsson (2019) 

har deltagandet i enkätundersökningar minskat sedan ett antal år tillbaka i tiden. 

Anledningar till detta uppges vara att webbenkäter försvinner i den stora mängd 

information som flödar i vårt samhälle men också en ökad individualism i samhället 

som gör att mindre intresse finns för samhällsnyttan. Med detta i beräkningen 

skickades lärarenkäten ut till 20 kommunala skolor och på dessa skolor arbetar 279 

lärare i årskurs 7–9 och 28 specialpedagoger. Frågorna i respektive enkät innehöll 

standardiserade frågor och båda enkäterna innehöll både öppna och slutna frågor 

(Bryman, 2018). Till lärarna bestod enkäten av åtta frågor varav tre var öppna med 

möjlighet att skriva ett längre svar. Av de slutna frågorna var en fråga, enligt 

Bryman (2018), så kallad flervalsfråga med möjlighet att ange flera svarsalternativ. 

Enkäten till specialpedagoger bestod av sju frågor varav tre var öppna frågor med 

möjlighet till längre svar. Övriga fyra var slutna frågor med givna svarsalternativ. 

En av de slutna frågorna var flervalsfråga. Bryman (2018) beskriver två typer av 

bortfall, internt och externt. Det interna bortfallet består av att någon fråga i enkäten 

inte har besvarats och det externa bortfallet utgörs av att svar inte erhållits. Externt 

bortfall har förekommit i både lärarenkäten såväl i specialpedagogenkäten. Internt 

bortfall har förekommit i lärarenkäten. I den föreliggande studien har 56 lärare och 

20 specialpedagoger genomfört enkäten. 18 av specialpedagogerna har 

specialpedagogisk examen.  
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I nedanstående tabeller presenteras antal yrkesverksamma år respondenterna arbetat  

samt vilka ämnen lärare undervisar i. 

 

Antal år i yrket Antal lärare  Antal specialpedagoger 

0-3 år 7 2 

4- 10 år 13 10 

11-15 år  6 4 

16-20 år  11 1 

21 -25 år 7 2 

26 år eller mer 12 1 

 

Ämne/ämnen lärare undervisar i  Antal lärare 

Sv 15 

Ma  16 

Eng  17 

SO-ämnen 11 

NO-ämnen  11 

Språk (franska, tyska, spanska) 9 

Praktisk estetiska ämnen (idrott, hemkunskap,  
slöjd, musik och bild) 

19 

 
 

 
 
4.3 Genomförande 
För att försäkra oss om att frågorna i enkäten fungerar och möjliggör svar på syfte 

och frågeställningar gjordes en mindre pilotstudie. Tolv lärare och tre 

specialpedagoger från en skola i vårt närområde utanför urvalsgruppen gavs 

möjlighet att delta i pilotstudien. Respondenterna i pilotstudien representerade 
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lärare i årskurs 7–9 samt specialpedagoger kopplat till 7–9, vilket enligt Bryman 

(2018) kan jämföras med den population studien riktar sig till. Utifrån de svar som 

erhölls gjordes korrigering av enkäten såsom ändrad ordningsföljd på frågor, 

omformulering av frågor samt borttagande av likartad fråga. Då det var svårt att få 

fram mailadresser till större mängd lärare beslöt vi oss för att låta rektorer 

distribuera lärarnas enkät. Två separata utskick, till rektorer respektive 

specialpedagoger, innehållande de webbaserade enkäterna och medföljande 

missivbrev (Bilaga 3) har gjorts. För att skapa motivation och tillit hos 

respondenterna, något som möjliggör fler svar, bifogades ett missivbrev med 

information gällande studien (Ejlertsson, 2019). Avsikten med missivbrev är att öka 

intresset och kunskap kring innehåll och syfte med studien. Innehåll i missivbrev 

ska vara kort men informativt och respondenten ska lätt se varifrån studien kommer. 

I missivbrevet ska det tydligt framgå hur anonymitet och konfidentialitet beaktas 

(Trost & Hultåker, 2016). Kontaktuppgifter till rektorer har tagits fram via 

kommunernas hemsidor. Rektorerna fick kort information och presentation via mail 

angående studien och blev även ombedda att distribuera enkäten till lärare i årskurs 

7–9. Det andra utskicket gjordes via mail direkt till specialpedagoger. Detta gjordes 

för att undvika missförstånd och att förväxling av enkät skulle ske så att lärare fick 

specialpedagogernas enkät och tvärtom. Specialpedagogernas kontaktuppgifter har 

tagits fram via skoladministratör eller, i vissa fall, direkt från rektorer. Uppgift kring 

antal lärare som arbetar på respektive skola som har givits möjlighet att delta i 

studien, har framkommit via rektor eller skoladministratör. Enligt Ejlertsson (2019) 

bör tidpunkten för utskick av enkät inte krocka med andra aktiviteter som upptar 

uppmärksamhet varför enkäterna i denna studie skickades ut precis efter ett lov. 

Tanken från början var att enkäten skulle vara tillgänglig två veckor men tiden 

förlängdes ytterligare en vecka för att erhålla fler svar. Efter en vecka mailades en 

påminnelse ut innehållande länk till enkät och missivbrev och som Trost och 

Hultåker (2016) beskriver är det viktigt att avgöra när i tid påminnelse skickas ut. 

Täta påminnelser kan uppfattas som påträngande men kan även visa på seriositeten 

i studien med ökad svarsfrekvens och kvalitet.  
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4.4 Bearbetning och analys 
För att erhålla en överblick över den insamlade empirin gjordes en kodning, vilket 

är den mest förekommande analysformen enligt Kvale och Brinkmann (2014). 

Enkätsvaren skrevs ut i pappersform och hela resultatet lästes igenom för att få en 

överblick. Innehållet bearbetades, jämfördes och sorterades i kategorier för att 

erhålla en helhet samt få struktur av materialet vilket kan beskrivas som 

innehållsanalys. Enligt Bryman (2018) karaktäriseras innehållsanalys av ett 

systematiskt arbete med det empiriska materialet, där mönster, likheter och 

skillnader skrivs fram som centrala, utifrån syfte och frågeställningar. Materialet 

har kategoriserats med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, det vill 

säga inom vilka områden samarbete och samverkan sker, hur samarbetet och 

samverkan fungerar och hinder och möjligheter för samarbete och samverkan. 

Under tiden för bearbetningen har även andra kategorier växt fram som sedan har 

använts som underrubriker till de övergripande rubrikerna. Underrubrikerna har 

utgjorts av svar som ofta förekommer, något som gjordes för att lättare kunna 

hantera materialet och alla variationer av svar. Kategorisering har skett av samtliga 

svar under respektive fråga. Lärarsvaren och svaren från specialpedagoger 

bearbetades var för sig. Uppdelningen av svaren gjordes för att ge läsaren en 

överblick över respektive grupps svar. Svaren på de slutna frågorna bearbetades 

genom avläsning av diagram och resultatet presenteras genom diagram med kort 

förklarande text. Ur enkätsvaren plockades citat ut som stack ut och gjorde svaren 

mer talande. Enligt Bryman (2018) stödjer citat resultatet och fördjupar läsarens 

förståelse. Resultatet i föreliggande studie har analyserats utifrån de teoretiska 

perspektiven systemteori och relationellt och kategoriskt perspektiv. Utifrån 

systemteori har begreppen helhet, variation samt öppna och slutna system hämtats. 

Dessa begrepp har använts genom att skolan ses som ett system där samarbete och 

samverkan utgör de delar som tillsammans skapar en helhet. De specialpedagogiska 

begreppen relationellt och kategoriskt perspektiv har använts för att analysera 

lärares och specialpedagogers förhållningssätt, uppdrag samt inverkan på 

samarbete och samverkan. Enligt Bryman (2018) kan personliga erfarenheter och 

värderingar påverka bearbetningen negativt men kan vara till fördel vid analys då 

djupare förståelse kan skapas. 
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4.5 Tillförlitlighet och giltighet  

I kvalitativa metoder enligt Bryman (2018) bör en omskrivning av begreppen 

validitet och reliabilitet göras för att de ska vara användbara. Detta då kvalitativa 

metoder inte kan ge en enda fullständig beskrivning av verkligheten. Bryman 

(2018) föreslår begreppen tillförlitlighet och äkthet/autenticitet. Därför används 

dessa begrepp i föreliggande studie. Enligt Bryman (2018) består tillförlitlighet av 

fyra delar. Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Det finns olika sätt att beskriva en social verklighet och trovärdighet 

avgörs huruvida läsaren upplever beskrivningen godtagbar. I detta ingår att studien 

genomförts i enlighet med de regler som finns och att resultaten delges individerna 

som deltagit för att erhålla bekräftelse på den framskrivna verkligheten. Vid en 

kvalitativ studie med mindre antal respondenter erhålls djup och fokus på den unika 

kontexten. Vid detaljrika beskrivningar möjliggörs mycket data och läsaren kan 

avgöra om resultaten är överförbara till andra kontexter. Pålitlighet erhålls genom 

att alla delar i forskningsprocessen kan redogöras för samt forskarens noggrannhet. 

Möjligheten att styrka och konfirmera syftar till att forskaren har handlat i god tro 

och inte låtit personliga värderingar och teoretisk inriktning påverka 

genomförandet. Bryman (2018) delar in äkthet i fem kriterier. Det första kriteriet 

beskriver om studien leder till en rättvis bild av åsikter hos gruppen som studerats. 

Ontologisk autenticitet pekar på om studien bistår respondenterna att skapa en 

bättre förståelse för sin sociala omgivning och pedagogisk autenticitet beskriver om 

respondenterna erhåller en bredare bild av andra individers upplevelser i miljön. 

Kan respondenterna omforma sin situation genom studien uppnås katalytisk 

autenticitet och om respondenternas chanser att agera på andra sätt har ökat erhålls 

taktisk autenticitet.  

  

4.6 Forskningsetiska principer  

Före enkäterna skickades ut togs de forskningsetiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2017), informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav, i beaktning. Stukat (2014) förklarar de fyra olika kraven och 

lyfter fram vikten att förhålla sig till dem vid en studie. Respondenterna bör få 

information kring studiens syfte, innehåll och information bör ges om hur 
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informationen hanteras och kommer att användas. För att tillgodose 

informationskravet gavs skriftlig information i medföljande missivbrev 

innehållande syfte med studien, att deltagandet är frivilligt, svaren anonyma och att 

respondenterna när som helst kan avbryta sin medverkan. Studenternas koppling 

till berörd institution och utbildning framgick och även hur resultatet kommer att 

användas. Enligt Stukát (2014) har deltagarna rätt att på egen hand bestämma om 

deltagande eller ej i en studie. Genom att besvara enkäten gav respondenterna 

samtycke att delta i studien och på så vis tillgodoses samtyckeskravet. Svaren 

samlades in anonymt för att tillgodose konfidentialitetskravet och genom att 

informationen endast sparas under tiden arbetet med studien pågår och endast 

används i enlighet med studiens syfte, tillgodoses nyttjandekravet. Bryman (2018) 

betonar vikten av att lagra uppgifter på säker plats och att vid användning av citat 

avlägsna möjlighet för identifiering. Uppgifterna förvaras på personlig dator, 

skyddad med kod och även inlogg krävs för att komma åt enkäterna. 

 

5 Resultatbeskrivning  
Syftet med studien har varit att belysa samarbete och samverkan mellan lärare och 

specialpedagog, hur samarbetet och samverkan kan se ut men även vilka hinder och 

möjligheter det finns för samarbete och samverkan. Inledningsvis presenteras de 

områden där samarbete och samverkan mellan specialpedagog och lärare sker, i två 

diagram. Därefter presenteras återstående resultat utifrån lärares respektive 

specialpedagogers svar. Detta för att skapa en tydlighet för läsaren, att enkelt kunna 

jämföra svaren samt skapa överskådlighet över respektive respondentgrupps svar. 

Rubrikerna i resultatredovisningen är hämtade från syfte och frågeställningar. 

Valda rubriker är samarbetsområden, hinder för samarbete och samverkan och 

möjligheter för samarbete och samverkan, med lärares beskrivning och 

specialpedagogers beskrivning som underrubrik till varje huvudrubrik. 

  

5.1 Samarbetsområden 
Samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog fungerar bra eller 

mycket bra utifrån både lärares och specialpedagogers perspektiv. Dock upplever 
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10% av lärarna att det fungerar mindre bra. I nedanstående tabell presenteras 

lärarnas uppfattning kring vilka områden samarbete och samverkan med 

specialpedagog sker. Området där mest samarbete och samverkan sker kring är 

pedagogisk utredning/kartläggning, något som 43 lärare beskriver. Provstöd i form 

av muntliga prov och skrivhjälp har 39 lärare uppgett som ett område för samarbete 

och samverkan. 38 lärare samarbetar och samverkar kring åtgärdsprogram och 37 

lärare uppger att samarbete och samverkan sker kring 

utvecklingssamtal/elevmöten. Tätt följt av handledning/konsultation som 36 lärare 

svarat. 

 

 
 

 

I nedanstående tabell presenteras specialpedagogers uppfattning kring vilka 

områden samarbete och samverkan med lärare sker. Utvecklingssamtal/elevmöten 

är ett område som samtliga specialpedagoger anser att samarbete och samverkan 

sker kring. Digitala verktyg, handledning/konsultation, provstöd och 

åtgärdsprogram samarbetar och samverkar 19 specialpedagoger kring. Betyg och 

bedömning samt lektionsstruktur anser 17 specialpedagoger att samarbete och 

samverkan sker kring. 
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5.1.1 Lärares beskrivning av samarbete och samverkan  

Lärare beskriver att det sker kontinuerliga träffar mellan klassföreståndare/mentor 

och specialpedagog. Detta sker dels i form av spontana samtal kring dagliga 

situationer men även på fastlagda tider. Schemalagda träffar sker vanligtvis 

varannan vecka men träffar varje vecka förekommer i enstaka fall. Elevers behov 

står i fokus för dessa samtal som förs både på individ - och gruppnivå. 

Lektionsstruktur, anpassningar och åtgärdsprogram diskuteras och framåtsyftande 

riktlinjer dras upp för att hjälpa berörda elever. Åtgärdsprogram uppges skrivas 

tillsammans. Specialpedagog uppdaterar lärare med information kring de elever 

som har stöd av specialpedagog.  Tätare och nära samarbete förekommer i enstaka 

fall där en lärare beskriver följande “Jag samarbetar nästan dagligen på olika sätt 

med specialpedagog eftersom jag även är förstelärare och arbetslagsledare. Vi 

diskuterar både enskilda elever, gruppinsatser för tillgänglig lärmiljö, 

resursfördelning, utvecklingsmöjligheter för kollegiet inom olika områden som 

gäller alla delar av undervisningen.” 

 

Gällande undervisning är det tydligt att samarbete och samverkan sker vid 

provsituationer såsom skrivhjälp eller muntliga prov men det förekommer även i 

några av svaren, att specialpedagog undervisar mindre grupp elever eller att lärare 

delar grupp med specialpedagog. En annan lärare beskriver att specialpedagog finns 

kopplad till arbetslaget och att kontakt sker dagligen. Kring elever där stödbehov är 

mer omfattande diskuteras i enstaka fall hur specialpedagog kan vara en resurs. 

Något lärare beskriver som “Ibland tar specialpedagog hand om enstaka elever och 
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ger dom stöd under lektionen.” Diskussioner mellan lärare och specialpedagog 

kring innehåll, anpassat material och förändringar i undervisningen sker främst 

kring elever som riskerar att inte uppnå betygskriterierna för ett godkänt betyg. 

Specialpedagog är ofta den som tar fram material eller att lärare och specialpedagog 

diskuterar hur väl materialet är anpassat. De lärare som undervisar i särskild 

undervisningsgrupp uppges samarbeta och samverka med specialpedagog dagligen. 

I några svar framkommer att lärare och specialpedagog har gemensam planering 

och bollar idéer mellan varandra. Samarbete och samverkan uppges även ske i 

ämnesspecifika frågor.  

 

Under elevmöten ansvarar specialpedagogen för frågor gällande insatser och 

särskilt stöd, vilket beskrivs i flertal svar. Specialpedagog kan även fungera som 

stöd för läraren eller bidra med information om hur eleven fungerar i övriga ämnen, 

något som beskrivs i enstaka svar. Mycket av dokumentationen sköts av 

specialpedagog enligt flertal lärare. Vissa uttrycker att specialpedagog sköter allt 

gällande åtgärdsprogram och uppföljning medan andra menar att specialpedagog 

upprättar åtgärdsprogram men att uppföljning kan ske genom lärare eller 

specialpedagog. I enstaka svar framkommer att specialpedagog behöver ta större 

ansvar kring åtgärdsprogram då läraren menar att mycket av det arbetet ofta faller 

tillbaka på lärare. Specialpedagog gör utredningar där lärare är delaktiga och 

specialpedagog kan fungera som bollplank vid pedagogiska utredningar. Andra 

röster från lärare gör gällande att specialpedagogen återkopplar vad som behöver 

kompletteras i utredningar, åtgärdsprogram eller annan dokumentation.  

 

Konsultation eller snarare rådgivning förekommer i sex av lärarnas svar. I dessa fall 

utgörs samarbete och samverkan av att läraren rådfrågar och specialpedagogen 

svarar. Flera lärare beskriver detta som att råd ges kring enskilda elever. Begreppet 

skolutveckling förekommer i ett av svaren där läraren beskriver samarbete och 

samverkan med specialpedagog för ökad struktur och tillgänglighet i 

undervisningen. Enstaka lärare uppger att samarbete och samverkan främst sker 

inom ramen för elevhälsoteamet och där specialpedagog fungerar som stöd för 
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lärare. Samtalsämnen i detta forum är framför allt lämpliga anpassningar eller 

struktur kring lärande som leder till bättre förutsättningar för eleven.  

 

5.1.2 Specialpedagogers beskrivning av samarbete och samverkan  

En specialpedagog uppger att det är en mycket komplex fråga som är svår att 

besvara. Specialpedagoger beskriver att samarbete och samverkan varierar utifrån 

elevgrupp och pedagog. Det uppges handla om allt från stöd vid samtal med 

vårdnadshavare till stöd vid provsituationer och digitala verktyg, utifrån att serva 

lärare med det de önskar hjälp med. Oavsett vad samarbete och samverkan kretsar 

kring, ser specialpedagogen det som en möjlighet att skapa relation med läraren.  

 

Samarbete och samverkan sker genom regelbundna träffar i form av kontinuerliga 

fasta mötestider med hela arbetslag eller med klassföreståndare/mentorer. Tid och 

form för träffarna skiljer sig åt. Fåtal uppger att de arbetar i samma arbetslag och 

därför träffas dagligen i arbetsrummet medan hälften av specialpedagoger uppges 

närvara på arbetslagsträffar. Områden som diskuteras på arbetslagsträffar uppges 

vara närvaro, måluppfyllelse, anpassningar på grupp- och individnivå samt särskilt 

stöd. Konsultation eller samtalsstöd förekommer, i form av handledande eller 

rådgivande samtal. Ämne för handledning kan vara lektionsstruktur för att skapa 

tydlighet eller ledning och stimulans i stället för många individuella anpassningar. 

Handledning förekommer även kring extra anpassningar eller pedagogiska 

dilemman. Det förekommer i enstaka fall att de handledande samtalen utgår från ett 

årshjul som lärare tagit del av i förväg. Därmed kan båda parter vara förberedda 

inför samtalet. Schemalagda samtal både med klassföreståndarpar/ mentorspar eller 

med enskilda lärare sker, där vissa specialpedagoger ser detta som handledning. 

Diskussion förs både på organisation-, grupp- och individnivå med utgångspunkt i 

klassen som helhet. Då specialpedagog är länk till och från elevhälsan diskuteras 

vilka elever som ska vidare tas upp på elevhälsomöten och återkoppling sker till 

lärare. En annan specialpedagog uppger att rollen innebär att vara ” spindel i nätet 

som har ett övergripande ansvar för att följa upp elevernas måluppfyllelse, närvaro 

och behov av särskilt stöd”.  
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Specialpedagoger utför screening eller kartläggning av elevernas kunskaper för att 

sedan ha uppföljning med pedagogerna kring det fortsatta arbetet. Specialpedagog 

beskriver att “tillsammans utformar vi nästa steg för att möta elevens behov och 

skapa en så gynnsam lärandesituation som möjligt”.   

 

Fåtal specialpedagoger beskriver samarbete och samverkan i klassrummet. En 

uppges arbeta i klass tillsammans med lärare och en annan uppger att lärare 

undervisar klassen medan specialpedagog undervisar elever i behov av särskilt stöd. 

Vid dessa tillfällen sätts betyg av undervisande lärare i samråd med specialpedagog. 

Det förekommer att specialpedagog är resurs i klass och vid dessa tillfällen sker 

gemensam planering och samtal kring undervisning eller att specialpedagog genom 

observation tittar på framgångsfaktorer i undervisningen och förmedlar elevernas 

styrkor till lärare. Nästan alla specialpedagoger uppger att samarbete och 

samverkan sker vid provsituationer, genom skrivhjälp eller muntliga prov samt vid 

digitala verktyg och andra hjälpmedel. En specialpedagog uppger att hen stöttar 

eleverna i studieteknik för att skapa bättre förutsättningar att lyckas i ämnena. 

Pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram sköts av specialpedagog. Ofta är det 

specialpedagog som upprättar åtgärdsprogram och i flera fall utvärderar dem. 

Skolutveckling nämns av fåtal och sker tillsammans med förstelärare kring att 

skapa tillgängliga lärmiljöer.  

 

5.2 Hinder för samarbete och samverkan 
5.2.1 Lärares beskrivning   
40 av 56 lärare i enkäten uttrycker tidsbrist som det största hindret för samarbete 

och samverkan. Lärare beskriver “att det inte finns tid avsatt tid för att kunna 

samverka regelbundet t.ex. för att följa upp elevers utveckling”. Även 

schematekniskt försvåras samarbete och samverkan, något som leder till avsaknad 

av fördjupade samtal. Lärarna i enkäten diskuterar avsaknaden av specialpedagog i 

klassrummet. En av lärarna anser att det finns ett glapp mellan undervisningen i 

klassrummet och den kunskap som specialpedagog kan bidra med, eftersom 

specialpedagog sällan tar del av det arbete som sker i klassrummet. Flertalet lärare 

önskar mer stöd i klassrummet för att räcka till för alla elever och utveckla kunskap 
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inom specialpedagogik. Arbetsbördan är ett annat hinder som lärarna beskriver, där 

många andra uppdrag läggs på specialpedagogen men även på läraren som gör att 

samarbetet och samverkan uteblir. Specialpedagogen har många elever som hen 

behöver arbeta med, vilket leder till prioriteringar. Lärare uttrycker behov av 

specialpedagogens hjälp men att specialpedagog är uppbokad med dokumentation 

och att arbeta med elever enskilt eller mindre grupp.  Andra hinder kan vara att 

specialpedagogen inte är på plats, inte arbetar heltid eller att det finns för få 

specialpedagoger.  

 

Synen på uppdraget och förväntningar är andra hinder som framkommer i form av 

otydligt uppdrag. En lärare beskriver viljan att förändra som ett hinder och att lärare 

gärna faller tillbaka i gamla vanor. Lärare önskar mer initiativ från 

specialpedagogen gällande anpassat material samt tips och idéer. Hinder för 

handledning är tid och att lärare känner sig obekväma i situationen. Relationen 

mellan lärare och specialpedagog ses som ett hinder men även närheten till varandra 

gällande lokaler. Frustration över väntetider kring utredningar nämns men även att 

det svårt att fatta snabba beslut för att saker och ting tar för lång tid. Fyra lärare i 

enkäten upplever inget hinder gällande samarbete och samverkan med 

specialpedagog.      

 

5.2.2 Specialpedagogers beskrivning  
Drygt hälften av specialpedagogerna beskriver tidsbristen som ett hinder för 

samarbete och samverkan. Svårt att hitta tider för samtal och gemensamma träffar 

då specialpedagog är uppbokad med möten och även dokumentation upptar mycket 

tid. Svårt att hitta tid till planering, genomförande och återkoppling och 

specialpedagog beskriver att antalet lärare att samarbeta med är för många i 

relationen till tid och behov. Specialpedagoger nämner lärarna som ett hinder 

utifrån oviljan att anpassa undervisningen samt ta till sig innebörden av elevers 

diagnoser och där lärarna uppfattar att specialpedagogen kommer med merjobb. En 

av dessa specialpedagoger beskriver det som “att det finns fortfarande lärare som 

vill sitta vid rodret själv och inte ta stöd och hjälp från spec.ped”. Specialpedagoger 

ser brister i förståelse kring läraruppdraget då lärare menar att specialpedagog inte 
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har förståelse för undervisning i helklass, medan specialpedagoger menar att det är 

lärare som inte har förståelse för sitt uppdrag. Två specialpedagoger diskuterar 

hinder utifrån de två specialpedagogiska perspektiven, kategoriskt och relationellt.  

 

Lärares förväntningar på att det är eleven, som behöver ‘åtgärdas’. Det 

kategoriska synsättet på skolsvårigheter. Jag försöker vara tydlig med det 

specialpedagogiska relationella perspektivet och erbjuda handledning, 

vilket kan uppfattas som om jag ska berätta för läraren hur den ska 

arbeta.    

    

Det relationella perspektivet beskrivs som provocerande bland lärare och att de inte 

är öppna för en dialog kring bemötande eller utveckling av pedagogik för att möta 

elever i svårigheter. Som exempel beskriver specialpedagog att förändring kan ske 

genom fasta lektionspass i klass, något som möjliggör diskussion.  Några av 

specialpedagogerna nämner lärarnas önskan om snabba lösningar, att 

specialpedagogen ska berätta hur lärarna ska göra, och om eleven inte kan anpassa 

sig utifrån lärarens behov ska eleven inte vara i klassrummet samt att eleven är 

bärare av problemet. Här menar specialpedagog att samarbete och samverkan är 

mycket viktigt men något som behöver ske under lång tid. Lärare förväntar sig att 

specialpedagoger ska lösa och åtgärda problem, undervisa elever i mindre grupp 

och även ha öppen mottagning för eleverna.  

 

Organisationen kan ses som ett annat hinder för att skapa samarbete och samverkan, 

där öronmärkt tid för samarbete bör finnas i schema.  Rektor bör se vikten av 

samarbete och samverkan så att specialpedagogen inte ska behöva boka in tider för 

detta. Rektor behöver klargöra syftet med gemensamma träffar och vara tydlig med 

specialpedagogens uppdrag för att inte undergräva uppdraget. En av 

specialpedagogerna uttrycker att uppdraget har förändrats över tid från att ha arbetat 

på gruppnivå till att arbeta mer på individnivå. Samma specialpedagog beskriver 

även att de inte får bedriva skolutveckling vilket innebär att de inte är en del av 

lärarnas kompetensutveckling. Som i sin tur leder till krock med förstelärare som 

har i uppdrag att leda den utvecklingen. Ett annat hinder som nämns är brist på 
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resurser och då många elever är i behov av stöd, vilket gör att samarbetet blir ännu 

viktigare, behöver tiden användas mer effektivt. Hur organisationen väljer att 

använda specialpedagogen i arbetslagen leder till vilket samarbete och samverkan 

som möjliggörs. 

 
5.3 Möjligheter för samarbete och samverkan 
5.3.1 Lärares beskrivning 

Majoriteten av lärare anser att organisationen ger förutsättningar för samarbete och 

samverkan och att det sker på olika sätt exempelvis genom elevkonferenser, 

schemalagd planeringstid, fasta mötestider och utvecklingsmöten. Det sistnämnda 

beskrivs som att förstelärare och arbetslagsledare träffar specialpedagogen 

regelbundet för avstämning. Några lärare har avsatt tid varannan vecka med 

antingen specialpedagog eller speciallärare där elever diskuteras utifrån behov och 

där läraren har det största ansvaret. En lärare menar att “ambitionen att hjälpa elever 

gör att man hittar tillfällen att samarbeta och samverkan trots svårigheter att hitta 

gemensam tid”. Naturliga samarbeten och samverkan sker då specialpedagogen är 

kopplad till arbetslag eller klass och exempel framkommer att då specialpedagog 

varit kopplad till klass under flera år erhålls ett bättre samarbete och gemensamt 

språk. Lärare efterlyser att specialpedagogens roll och uppdrag tydliggörs men även 

en flexibilitet i användandet av specialpedagog. Finns fler specialpedagoger 

anställda i verksamheten möjliggörs uppdelning av arbetsuppgifter och ökad tid för 

samarbete och samverkan. Rektors roll kan vara att fördela arbetet mellan 

specialpedagoger. En annan förutsättning som lyfts är närheten mellan 

undervisning och specialpedagog men även närheten till varandra gällande 

arbetsrum som bidrar till daglig och tät kontakt.   

 

5.3.2 Specialpedagogers beskrivning 

De allra flesta specialpedagoger anser att organisationen skapar goda 

förutsättningar för samarbete och samverkan, dock ser förutsättningarna olika ut. 

Dagligen sker kollegiala träffar utifrån arbetslag eller enskilda, spontana och 

planerade, möten. Schemalagda träffar gör att alla får större koll på gemensamma 

elever. Elevhälsomöten är ett forum för samarbete och samverkan som en 
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specialpedagog beskriver, förutom de träffar de har med arbetslaget. Om 

specialpedagog sitter centralt i skolan, ökar anträffbarheten. Specialpedagog 

uttrycker att “närheten till pedagogerna och deras närhet till specialpedagogen är 

viktig för ett fruktbart samarbete “. 

 

Projekt kring specialpedagogik är en möjlighet till pedagogiska diskussioner, som 

leder till ökad samsyn och lättare samarbete och samverkan. I mindre verksamheter 

finns ökad möjlighet till samarbete och samverkan då spontana samtal sker mer ofta 

samt inbokade möten underlättas. Rektor ses som en möjlighet genom att 

specialpedagogen får mandat att forma sitt arbete, där förutsättningar skapas utifrån 

behov genom en ständig dialog med rektor. I ett av svaren framkommer att 

handledning är en del som rektor väljer att prioritera och erbjuder detta till all 

personal där specialpedagogens roll är att handleda utifrån fiktiva case samt ge 

fortbildning. 

 

Fyra specialpedagoger beskriver bristande förutsättningar eller helt obefintliga 

förutsättningar, där två av dessa nämner inga förutsättningar utan de måste hitta det 

själva samt att annat får stå tillbaka. Organisationen ger inte rättvisa förutsättningar 

att lyckas eftersom arbetsbelastningen är hög och behovet stort. Specialpedagogens 

roll blir att släcka bränder och att samarbete och samverkan med lärarna oftast 

handlar om att lösa konflikter, kontakta vårdnadshavare och organisera möten. Till 

sist beskriver en specialpedagog en tillbakagång rent organisatoriskt. Tidigare var 

specialpedagogen en del av arbetslaget och träffade lärarna en gång i veckan. Idag 

sker detta genom Elevhälsoteamet, vilket gör att relationsskapande samtal 

försvinner. 

 

5.4 Analys 
Resultatet kommer att analyseras utifrån de systemteoretiska begreppen helhet, 

variation samt öppna och slutna system (Öquist, 2018), men även utifrån de 

specialpedagogiska perspektiven relationellt och kategoriskt (Ahlberg, 2017). 

Öquist (2018) beskriver att systemteori ser världen som en helhet, där helheten går 

före delarna. Teorin beskriver ett cirkulärt system där allt hänger samman i ett 
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kretslopp. Kontexten vi befinner oss i är central och relationen mellan individer och 

omvärld likaså. Skolan kan betraktas som ett system enligt Öquist (2018) där lärare, 

specialpedagoger och elever kan utgöra olika delar.  I detta system finns även en 

organisation där rektor leder och fördelar arbetet. Nilholm (2019) beskriver att 

orsaken till skolsvårigheter enligt relationellt perspektiv står att finna i skolan och 

organisationen medan det kategoriska perspektivet enligt Nilholm (2014) ser 

orsaken till skolsvårigheter som en brist hos eleven.   

 

Organisationen ger förutsättningar för att samarbete och samverkan mellan lärare 

och specialpedagog ska vara möjligt och Öquist (2018) beskriver att varje del inte 

är autonom och kan därför inte verka på egen hand utan allt sker i ett samspel med 

andra delar. När organisationen möjliggör regelbundna träffar mellan arbetslag eller 

klassföreståndare/mentorer och specialpedagogen sker ett samarbete och 

samverkan och en helhetsbild kring gruppen eller enskilda elever kan skapas. Även 

vid handledning och rådgivning diskuteras gruppen som en helhet när det gäller 

bemötande och det sociala klimatet, något som sker på de olika nivåerna individ, 

grupp och organisation. Vid handledningssituationer kan det förekomma att samtal 

förs utifrån punkter i ett årshjul som kan kopplas ihop med Öquists (2018) tankar 

om det cirkulära systemet. I elevhälsan, som specialpedagogen är en del av i 

systemet, fungerar specialpedagogen som en länk mellan elevhälsa och lärare och 

därmed bildas en helhet kring eleven. Specialpedagogens roll i klassrummet kan 

vara en del i att skapa helheten kring en elev eller grupp. Detta utifrån att 

specialpedagogen observerar i klassrummet och ser styrkor som kan byggas vidare 

på eller att samtala med läraren rörande undervisning och bedömning. Dock 

framkommer i enkätstudien att brist på tid är ett stort hinder för samarbete och 

samverkan, vilket kan kopplas ihop med brister i organisationens olika delar som 

Öquist (2018) beskriver ska samspela till en helhet. Tidsbristen kan handla om att 

det inte finns tid avsatt för planering då lärare och specialpedagogens schema 

krockar och inga gemensamma luckor finns. Andra exempel som visar på brister i 

helheten uppges vara att mellanrum finns mellan arbetet i klassrummet och den 

specialpedagogiska kunskapen då det framkommer att specialpedagogen och 

läraren inte alltid har förståelse för varandras yrkesutövande. Lärare uttrycker att 
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specialpedagog kommer med “merjobb” eller att specialpedagogen ska utföra mer 

av en viss arbetsuppgift. Detta kan kopplas ihop med begreppet variation inom 

systemteori som beskrivs som den kapacitet som finns inom systemet och 

variationen hos individen leder till en medvetenhet om olikheter, vilket driver 

förändring framåt. Om det inte finns en medvetenhet och förståelse för olika 

yrkesroller blir utvecklingen statisk (Öquist, 2018). 

 

Som tidigare nämnts har organisationen en stor del i systemet. Något som också 

framkommer i studien både av lärare och specialpedagoger. Organisationen kan ge 

förutsättningar men även verka hindrande i att få till samarbete och samverkan. De 

förutsättningar som framkommer är att det finns olika arenor för samarbete och 

samverkan, regelbundna träffar, schemalagd gemensam planeringstid och 

specialpedagog kopplad till arbetslaget. En flexibel organisation använder 

specialpedagogiska insatser där det behövs mest just nu. Enligt systemteori styrs en 

verksamhets organisation hierarkiskt, vilket avgör hur organisationen arbetar. Om 

skolledningen har en förståelse för helheten, med individen i centrum, skapas de 

förutsättningar som gynnar samarbete och samverkan mellan de olika nivåerna. 

Rektor, som är en nivå i systemet, har till uppgift att tydliggöra specialpedagogens 

uppdrag samt att tjänster är bemannade och att arbetsuppgifter fördelas. Rektor och 

specialpedagog befinner sig på olika nivåer i systemet och information dem emellan 

bör ske kontinuerligt för att skapa en tydlighet kring uppdraget. Resultatet visar att 

detta är en framgångsfaktor för några av specialpedagogerna. 

 

Inom systemteori behöver det enligt Öquist (2018) finnas kopplingar mellan 

systemets olika delar och gemensamma uppfattningar om normer och 

värden.  Skolan beskrivs som ett system med lösa kopplingar och att gemensamma 

beslut ofta saknas. Lärare och specialpedagoger i studien beskriver fungerande 

samarbete och samverkan kring elever där mål, anpassningar och undervisning 

diskuteras, vilket synliggör att det existerar kopplingar i systemet som till viss del 

leder till gemensamma värden och normer. I resultatet framkommer att handledning 

sker, något som skulle kunna vara ett sätt att skapa ett gemensamt förhållningssätt. 

Men även lösa kopplingar blir synliga, genom att lärare upplever en avsaknad av 
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specialpedagogen i klassrummet och att lärare oftast upplever att specialpedagog 

inte har förståelse för det dagliga arbetet med eleverna i klassrummet. 

Specialpedagogen har många olika arbetsuppgifter något som leder till i vissa fall 

stor arbetsbörda som kan påverka möjligheten till samarbete och samverkan. Detta 

kan vara ett tecken på en lös koppling mellan rektor och specialpedagog då rektors 

roll i organisationen är att leda och fördela arbetet.  

 

Andra centrala begrepp som Öquist (2018) beskriver är öppna och slutna system. 

Ett öppet system beskrivs som ett öppet informationsflöde mellan individer och 

omvärlden, vilket påverkas av människors öppenhet inför utbyte av information, 

medan ett slutet system inte får information utifrån. Samarbete och samverkan 

mellan lärare och specialpedagog präglas av att information och kunskap förmedlas 

och ett utbyte sker vilket förutsätter ett öppet system. I enkäterna beskriver vissa 

lärare och specialpedagoger att utbyte gällande undervisning sker genom att de 

tillsammans hittar lösningar och bollar idéer. Detta visar på ett öppet system där ett 

informationsutbyte mellan individer sker. För att underlätta och få ett tätare 

informationsutbyte kan den fysiska placeringen vara till hjälp tillexempel   om 

specialpedagogen har arbetsrum centralt placerad i verksamheten eller i samma 

arbetsrum som lärare.  

 

Det relationella perspektivet framträder i resultatet framför allt i 

specialpedagogernas beskrivningar. I beskrivningen av det relationella perspektivet 

är lärmiljön det centrala och orsaken till skolsvårigheter. Eleven är i en svårighet, 

vilket skapas i mötet mellan elev och lärmiljö (Ahlberg, 2017; Nilholm, 2019). 

Specialpedagogen har en vilja att genom handledning synliggöra det relationella 

perspektivet men att vissa lärare uppfattar det relationella perspektivet som 

provocerande då de inte är öppna för dialog kring sin pedagogik och bemötande av 

elev i svårigheter. Ett annat exempel på förändringsarbete är genom 

specialpedagogens roll i den direkta undervisningen. Då specialpedagog och lärare 

befinner sig tillsammans i klassrummet leder det till naturliga diskussioner kring 

undervisningen. På elevhälsomöten diskuteras framgångsfaktorer i klassen, något 

som kan kopplas ihop med det relationella perspektivet. Enligt Ahlberg (2017) 
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beskrivs det kategoriska perspektivet utifrån individen och skolsvårigheter kopplas 

till brister hos eleven. Skolans roll blir att kompensera för svårigheterna. 

Specialpedagoger i studien nämner lärarens önskan om snabba lösningar och att 

specialpedagogen ska lösa och åtgärda problemen. Elever som anses vara i 

svårigheter ska anpassa sig eller undervisas utanför klassrummet. Denna 

uppfattning kan kopplas samman med det kategoriska perspektivet där elevens 

beteende och egenskaper är orsaken till skolsvårigheterna enligt Ahlberg (2017) 

och att någon annan, i detta fall specialpedagogen, ska arbeta med eleven. I ett av 

svaren i studien beskriver specialpedagog att lärare önskar en öppen mottagning dit 

elever kan komma för att få stöd. I beskrivningen framkommer hur organisationen 

har förändrats över tid, från grupp- till individnivå. I annat fall där 

specialpedagogen tidigare var en del av ett arbetslag till att nu möta lärarna genom 

elevhälsan och därmed minskar möjligheten till relationsskapande samtal med 

lärarna. Denna förändring kan förklaras utifrån att ett perspektivbyte har skett från 

ett relationellt till ett kategoriskt perspektiv.    

 

5.5 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras utifrån resultat och analys kring samarbete och 

samverkan mellan lärare och specialpedagog. Samarbete och samverkan 

förekommer i olika former såsom elevmöten, utvecklingssamtal och samtal mellan 

lärare/arbetslag och specialpedagog kring en viss elevgrupp. Vid samtalen 

diskuteras närvaro, måluppfyllelse och anpassningar på grupp- och individnivå. 

Områden samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog sker inom är 

framför allt dokumentation i form av åtgärdsprogram och provstöd i form av 

muntliga prov eller skrivhjälp, en slutsats utifrån båda gruppers svar. Både lärare 

och specialpedagoger anser samarbete och samverkan som givande men önskar 

utökat samarbete och samverkan. Träffar sker kontinuerligt, utbyte av information 

sker och specialpedagogen fungerar som ett bollplank för lärare. När 

specialpedagogen är en del av ett arbetslag eller finns nära tillgänglig blir samarbete 

och samverkan mer givande. Organisationen skapar i vissa fall förutsättningar för 

att möjliggöra samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog. Ett 

givande samarbete sker när det finns schemalagd tid, olika arenor för samarbete och 
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samverkan och när specialpedagogen är en del i undervisningen. Men 

organisationen kan i sig bli hindrande om inte dessa möjligheter finns i 

verksamheten. En slutsats som kan dras kring de hinder som finns för att skapa 

samarbete och samverkan är tidsbrist, vilket är genomgående i studien. Delade 

uppfattningar om specialpedagogens uppdrag både från lärare men även från rektor 

leder till en komplex arbetsbeskrivning. Lärare önskar mer stöd av 

specialpedagogen kopplat till undervisning medan specialpedagoger vill driva 

skolutveckling. Utifrån detta dras slutsatsen att lärare och specialpedagog ibland 

står en bit ifrån varandra i samarbete och samverkan gällande undervisning.   

 

6 Diskussion  
Metod kommer att diskuteras utifrån de val och avgränsningar som gjorts i 

metodkapitlet. Resultatet kommer att diskuteras utifrån syfte och frågeställningar 

kopplat till tidigare forskning, litteratur och styrdokument i inledningskapitlet. 

Rubriker i resultatdiskussionen följer samma struktur som studien i övrigt, för att 

öka läsbarheten för läsaren.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Vid val av metod i en vetenskaplig studie, avgör syfte och frågeställning vilken 

metod som är mest lämplig. I föreliggande studie har enkäter använts som sedan 

analyserats kvalitativt. Enligt Ejlertsson (2019) är det genom enkäter möjligt att 

täcka ett större geografiskt område något som kan leda till att en bred bild erhålls. 

Som nämnts tidigare är organisationen av årskurs 7–9 en komplex organisation, där 

ingen verksamhet är den andra lik. För att erhålla så bred bild som möjligt valde vi 

enkäter som möjliggjorde ett underlag från större antal skolor i olika kommuner. 

Ejlertsson (2019) beskriver fördelar med enkäter då respondenten kan överväga 

olika svarsalternativ samt när möjlighet ges. Nackdelar kan vara att det inte ges 

utrymme för följdfrågor eller förtydliganden av frågor. Valet av enkät som metod 

har gett oss en bred bild av samarbete och samverkan mellan lärare och 

specialpedagog. Enkäterna bestod av både öppna och slutna frågor där de öppna 

frågorna gav viss möjlighet till fördjupning. Ytterligare fördjupning hade kunnat 
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erhållas om intervjuer hade genomförts som komplement. Då enskilda intervjuer är 

tidskrävande enligt Bryman (2018) hade det inte varit möjligt att samla in 

information från lika många respondenter, vilket hade lett till en smalare studie.  

 

Urvalet bestod av lärare och specialpedagoger, ett målstyrt urval enligt Bryman 

(2018). Skolor har valts ut utifrån att specialpedagog arbetar i skolan och att 

verksamheten är en 7–9 skola. I enkäten har det förekommit både internt och externt 

bortfall där internt bortfall enligt Bryman (2018) utgörs av att en fråga i enkäten 

inte har besvarats. Mindre internt bortfall förekommer i gruppen lärare i två frågor. 

Bryman (2018) förklarar externt bortfall som att enkäten inte har besvarats. Stort 

externt bortfall har förekommit i lärarenkäten.  Svar erhölls från 56 lärare vilket 

innebär ett externt bortfall på 223 personer. 28 specialpedagoger fick enkäten och 

svar erhölls från 20, ett externt bortfall på 8 personer. Inget internt bortfall förekom 

hos gruppen specialpedagoger.  Den höga svarsfrekvensen hos specialpedagoger 

kan bero på att enkäten skickades direkt till specialpedagog. Då enkäterna 

besvarades anonymt går det inte att säga om det är någon särskild grupp (kön och 

ämne) eller skola, som inte besvarat enkäten. Resultatet hade kunnat se annorlunda 

ut om andra individer besvarat enkäten eller fler individer svarat som gavs 

möjlighet att delta. Ejlertsson (2019) menar att deltagandet i enkätstudier har 

minskat med tiden då vi lever i en digitaliserad värld med stort informationsflöde 

och förfrågan om deltagande i studier kan fastna i skräppost. I föreliggande studie 

har det förekommit svar från rektor, då enkäten till lärarna skickades via rektor, 

som avböjt medverkan på grund av stor arbetsbelastning bland personalen. Faran 

med detta sätt att distribuera enkäten kan vara att den fastnar hos rektor. Både 

arbetsbelastning bland respondenter och att lärarenkäten skickades via rektor kan 

vara anledningar till den låga svarsfrekvensen hos lärare.  Ett missivbrev med 

information kring studien skickades tillsammans med enkäten via mail, vilket 

Ejlertsson (2019) menar kan öka intresset och svarsfrekvensen för studien. 

 

Frågorna i enkäterna bestod av både öppna och slutna frågor och inleddes med 

bakgrundsfrågor. Svaren på bakgrundsfrågorna gav ingen nyttig information utifrån 

syfte och frågeställning, vilket gjorde att frågorna inte analyserats och bearbetats. 
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Under fråga tre i båda enkäterna har det inte funnits möjlighet att under 

flervalsalternativet “Annat”, ange exempel. Om det hade varit möjligt hade andra 

svar kunnat erhållas. En miss som upptäckts under arbetets gång är att begreppet 

samverkan inte finns med i frågeställningarna i enkäterna. I föreliggande studie har 

båda begreppen samarbete och samverkan använts då Ohlsson (2004) beskriver 

begreppen som synonyma. Om fråga kring definition av begreppen samarbete och 

samverkan hade ställts, hade en bild av respondenternas uppfattning av begreppen 

blivit synliggjord. Sammansättning av frågorna har påverkats av vår syn på 

samarbete och samverkan. Tidigare erfarenhet har även funnits med i bearbetning 

och analys, något som är oundvikligt. Då de forskningsetiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2017) har följts och samtliga delar i forskningsprocessen 

redogörs för, anses studien vara tillförlitlig (Bryman, 2018).  Genom föreliggande 

studie kan respondenterna få en bättre förståelse för sin sociala omgivning och en 

bild av andra lärares och specialpedagogers upplevelser. På så vis kan ontologisk 

och pedagogisk autenticitet erhållas. Katalytisk autenticitet kan uppnås om 

föreliggande studie leder till att situationer kring respondenterna förändras genom 

att resultatet kan användas i syfte att förändra och utveckla samarbete och 

samverkan mellan lärare och specialpedagoger.  På grund av tidsbrist och att 

enkäterna besvarats anonymt har det inte varit möjligt att delge respondenterna 

resultatet för att trygga att resultatet har uppfattats och tolkats på ett korrekt sätt.     

 

6.2 Resultatdiskussion 
6.2.1 Specialpedagogens uppdrag  
Studien visar på en komplexitet i det specialpedagogiska uppdraget och aktuell 

forskning av Göransson m.fl. (2015) visar vitt skilda arbetsuppgifter och hur att 

specialpedagog används varierar utifrån verksamhet. Både Göransson m.fl. (2015) 

och Von Ahlefeldt Nisser (2014) problematiserar uppdraget utifrån att det inte finns 

specificerat i styrdokumenten. Specialpedagoger i studien betonar vikten av att 

rektor förtydligar uppdraget gentemot lärarna i verksamheten, vilket leder till en 

förståelse för varandras roller och möjligheten att närma sig varandra. Sundqvist 

(2021) menar att verksamheter där kommunikationen mellan lärare och 

specialpedagoger är öppen ökar förmågan att möta elevernas behov. Göransson 
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m.fl. (2015) beskriver att specialpedagoger har kompetens att driva 

utvecklingsarbete, inta en handledande/rådgivande roll samt bistå med 

specialpedagogisk kompetens. Dock inuti studien av Göransson m.fl. (2015) 

framkommer även att specialpedagogens och speciallärarens arbetsuppgift till 

största del består av undervisning i mindre grupp eller enskilt. Även resultatet i 

Lindqvists (2013) studie visar att lärare vill att specialpedagogen ska arbeta med 

enskild specialundervisning. Detta motsäger uppdraget till viss del utifrån 

Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) som beskriver att specialpedagog ska 

arbeta med handledning, dokumentation samt utvecklingsarbete. I föreliggande 

studie önskar lärare se mer av specialpedagogen i klassrummet och lärare uppger 

att det finns brister i kopplingen mellan specialpedagog och klassrum. Detta kan 

tolkas som att lärarna inte har tillräcklig specialpedagogisk kompetens, känner en 

osäkerhet att möta alla elevers behov eller att förståelsen för varandras uppdrag är 

bristfällig. En annan orsak till att lärare vill se mer av specialpedagogen i 

klassrummet kan vara att behovet av stöd till elever är stort och i kombination med 

hög arbetsbelastning hos lärare blir situationen svårhanterlig. Vid de tillfällen då 

specialpedagogen är en del av undervisningen i klassrummet kan arbetsuppgifter 

bestå av att vara resursperson, arbeta och anpassa för elever i behov av stöd något 

som inte leder till att undervisningen differentieras.                

 

6.2.2 Beskrivning av samarbete och samverkan 
Begreppen samarbete och samverkan beskrivs av Ohlsson (2004) som likvärdiga 

men vissa skillnader finns gällande innehåll. Samarbete uppges vara en konkret 

handling med gemensamt mål och samverkan sker inom en verksamhet där 

individer samverkar kring arbetsuppgifter. Sundquists (2021) uppfattning kring 

betydelse av begreppet samverkan innebär att gemensamma mål uppnås genom 

ömsesidigt samspel mellan individer som präglas av gemensamt ansvar. Sundquists 

(2021) definition av begreppet samarbete skiljer sig från Ohlssons (2004). 

Sundquist (2021) ser samarbete som något som sker i ett större nätverk där 

skolpersonal såväl som externa aktörer ingår. Da Fonte m.fl. (2017) anser att ett 

effektivt samarbete sker som ett lagarbete där individerna ses som jämbördiga med 

gemensamt ansvar och deltagande sker på frivillig basis.  I resultatet framgår att 
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lärare och specialpedagoger samarbetar och samverkar på olika sätt. Ett arbete som 

sker genom planerade möten men även spontant på olika platser i verksamheten. 

Detta kan kopplas till Stedts (2004) tankar om informella och formella samarbeten. 

Informella möten sker oplanerat på initiativ av individer och formella möten är 

planerade. Vidare menar Stedt (2004) att informella samarbeten är mest givande 

medan formella, i vissa fall, skapar möjlighet för samarbete. Tillgång till båda 

samarbetsformer är av vikt. Studien visar att när specialpedagoger är kopplade till 

ett arbetslag eller är centralt placerad i verksamheten ökar möjligheten för både 

informella och formella samarbeten. I studien kan ett formellt samarbete vara 

planerade möten mellan specialpedagogen och mentor/klassföreståndare eller 

kontinuerliga arbetslagsträffar. Informellt samarbete sker enligt studien via 

spontana diskussioner om dagliga situationer som kan uppstå. I den föreliggande 

studien framgår att samarbete och samverkan lättare äger rum när specialpedagogen 

finns tillgänglig nära verksamheten och nära personalen. Om specialpedagogens 

tjänst delas mellan olika skolor, inte arbetar full tid eller är centralt placerad 

försvåras möjligheten för samarbete och samverkan.  

 

Både lärare och specialpedagoger belyser att samarbete och samverkan sker främst 

kring pedagogisk kartläggning, provstöd, åtgärdsprogram, utvecklingssamtal och 

handledning. Utifrån dessa områden utför specialpedagogen delar av uppdraget 

enligt Högskoleförordningen (2017:1111). Vidare ska specialpedagog enligt 

Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) arbeta med att finna hinder i lärmiljön och 

utveckla den. Något som skulle kunna ske genom att samarbete och samverkan med 

lärare utvecklas, där både lärare och specialpedagog utgår från samma perspektiv. 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att eleverna ska få det stöd de behöver för att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Sundqvist (2021) 

betonar att uppdelning mellan allmänundervisning och specialundervisning finns. 

Ett tankesätt som är svårt att ändra. Då lärare även kan känna osäkerhet att 

tillgodose de specialpedagogiska behoven i klassrummet blir samarbete och 

samverkan kring undervisning extra betydelsefull för att möta alla elevers behov 

(Sundqvist, 2021). Om samarbete och samverkan sker kring planering, 

genomförande, digitala verktyg och anpassningar i undervisningen anser vi att 
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möjligheten ökar att utföra skolans uppdrag att möta alla elevers behov. Enligt 

Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) ska specialpedagogen vara insatt i aktuell 

forskning och bidra med specialpedagogisk kompetens för att skapa en helhet kring 

eleven. Om svårighet att möta eleven uppstår i klassrummet är det pedagogiska 

diskussioner kring undervisning som samarbete och samverkan behöver ske kring. 

Som tidigare nämnts är kopplingen mellan klassrum och specialpedagogen 

bristfällig, vilket kan skapa motsättningar i de pedagogiska diskussionerna och 

samarbetet och samverkan blir inte lyckosamt. Studien visar att specialpedagogers 

tid upptas av dokumentation, stöd vid provsituationer samt elevmöten vilket leder 

till att risken finns att skolans huvuduppdrag kommer i skymundan.  

 

6.2.3 Hinder och möjligheter för samarbete och samverkan 
Det största hindret som framkommer i studien är framförallt tidsbrist, vilket 

uttrycks både av specialpedagog och lärare. Detta leder till svårighet att samarbeta 

och samverka. Specialpedagoger ser en brist i att handledande samtal och 

fördjupade pedagogiska diskussionen uteblir på grund av tidsbrist medan lärarna 

uttrycker avsaknad av gemensam planering. Att tiden är ett hinder visar även 

forskningen, genom Da Fonte (2017), där tiden ses som det främsta hindret, då 

dokumentation upptar stor del av tiden. Ett annat hinder enligt Thornberg (2011) är 

schemaläggning som något som begränsar möjligheten att samarbeta och samverka. 

Detta synliggörs även i studien där lärare upplever kollisioner i schemat genom få 

möjligheter till gemensamma lediga tillfällen. Organisationen av årskurs 7–9 består 

av ett antal lärare som är delaktiga i elevens lärande, där resultatet i studien visar 

att just detta kan vara ett hinder, då specialpedagogen upplever att det är många 

lärare att samarbeta med. Konsekvensen blir bristande kontinuitet, utebliven 

återkoppling och utvecklingen av undervisningen i klassrummet riskerar att 

stagnera.  

 

Ett dilemma som synliggörs hos specialpedagogerna är tung arbetsbörda utifrån det 

otydliga uppdraget samt brist på tid. Tzivinikou (2015) betonar arbetsbelastningen 

hos både lärare och specialpedagoger som ett hinder. Nilsen (2016) betonar 

ansvarsfördelningen som ytterligare ett hinder där specialpedagogisk personal 
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upplever sig bära hela ansvaret för elever i behov av stöd. Kopplingen mellan den 

allmänna undervisningen och specialpedagogik brister, vilket påverkar 

medvetenheten kring varandras yrkesroller. Tolkning som kan göras utifrån 

forskning och resultat i studien visar att om det inte finns en helhetssyn lärare och 

specialpedagog emellan kan samarbete och samverkan tappa sin funktion. För att 

skapa en helhetssyn menar Thornberg (2011) att det krävs professionella 

samarbeten med respekt för varandras yrkesroll och öppenhet för förändring om 

arbetssätt. I föreliggande studie lyfter specialpedagoger lärares motvilja till 

förändring och tanken om att lösa saker på egen hand i klassrummet. Lärare å andra 

sidan upplever att specialpedagogen inte alltid har förståelse för 

helklassundervisning och att specialpedagogen medför merarbete för läraren. Detta 

synliggör att lärare och specialpedagoger har bristande förståelse för varandras 

roller och konsekvensen blir utebliven samsyn.  

 

Att möjliggöra samarbete kräver enligt Nilsen (2016) arenor för regelbundna möten 

där diskussioner kan föras kring planering och elever, där specialpedagogen är 

delaktig. Da Fonte m.fl. (2017) uppmärksammar rektors ansvar i organisationens 

möjliggörande av samarbete och samverkan, genom planeringstid och effektiva 

möten. Resultatet i studien bekräftar att schemalagda mötestider är en möjlighet för 

samarbete och samverkan. Även genom elevhälsan möjliggörs samarbete, som 

enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska innefatta specialpedagogisk kompetens. 

Vidare beskriver Nilsen (2016) att behovet av att utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt där olika perspektiv ingår, kan ske genom inblick i varandras 

kompetenser. Ett sätt att skapa ett gemensamt förhållningssätt kan vara genom 

handledning/rådgivande samtal mellan lärare och specialpedagog vilket behöver 

ske på lärarens initiativ och en viss mån av frivillighet.  

 

Internationell forskning visar på samarbeten genom samundervisning och co-

teaching (Paulsrud & Nilholm, 2020; Tzivinikou, 2015) något som skiljer sig från 

den nationella forskning vi har tagit del av. Samundervisning kan ses som en möjlig 

samarbetsform vilket enligt Paulsrud och Nilholm (2020) beskrivs som att ordinarie 

lärare och specialpedagogen arbetar tillsammans i klassrummet men där läraren har 
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huvudansvaret för klassen. Specialpedagogens uppgift är att stödja elever i behov. 

Gemensam planeringstid och en öppen dialog pedagogerna emellan, möjliggör ett 

framgångsrikt samarbete men även potentialen att lära av varandra. Tzivinikou 

(2015) lyfter begreppet co-teaching, där arbete och planering sker under gemensamt 

ansvar och att specialpedagogisk personal är ett stöd i klassrummet. I studiens 

resultat efterfrågar lärare tätare samarbete och samverkan med specialpedagogen i 

den direkta undervisningen, vilket skulle kunna ske genom co- teaching men risken 

finns att bristen på tid och specialpedagogens uppdrag och arbetsuppgifter försvårar 

denna form av samarbete.                 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samarbete och samverkan förekommer men 

att tidsbristen är ett stort hinder både för lärare och specialpedagog. En verksamhets 

organisation har en viktig roll i möjliggörandet av samarbete och samverkan, i form 

av arenor och tid.  Förtydligande av roller och förståelse för varandras uppdrag 

utgör grunden för ett gemensamt förhållningssätt och samsyn. Både lärare och 

specialpedagog har intention att samarbeta och samverka men ingången till 

samarbetet och samverkan skiljer sig åt mellan specialpedagog och lärare.  

 

6.3 Studiens implikationer 
Resultatet anses användbart utifrån att det bidrar till förståelse för hur samarbete 

och samverkan mellan lärare och specialpedagog kan fungera men även vad 

samarbete sker kring. Tiden är dyrbar, vilket innebär att den bör förvaltas på mest 

effektiva sätt. Studien skulle kunna fungera som ett verktyg för framtida 

skolutveckling utifrån att skolledning och förvaltning medvetandegörs kring 

specialpedagogers komplexa uppdrag. För att specialpedagogen ska kunna bedriva 

arbete kring skolutveckling, handledning/konsultation och elevnära arbete behöver 

det finnas speciallärare anställd i verksamheten som då kan arbeta direkt med elever 

i undervisningen. 
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6.4 Framtida forskning 
I föreliggande studie ligger fokus på specialpedagogers och lärares syn på 

samarbete och samverkan men framtida forskning skulle kunna belysa rektors 

perspektiv på området. Vidare skulle kommande studier kunna inrikta sig på hur 

samarbete och samverkan påverkar elevers utveckling och måluppfyllelse. En 

annan fråga som väckts under processen är hur framgångsrika samarbeten faktiskt 

ser ut och rent generellt behövs mer, framförallt nationell, forskning kring möjliga 

samarbetsformer. 
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Bilaga 3 

               

 Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

Datum 28/2- 2022  

Missivbrev 
 
Vi heter Johanna Nyberg och Therese Bergman, två studenter som läser 6:e 
terminen på specialpedagogprogrammet vid Högskolan Kristianstad.   
Vi ska genomföra ett självständigt arbete kring samarbetet mellan 
specialpedagoger och lärare för att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö.  
 
Vi kommer genomföra en kvalitativstudie som består av två enkäter, en till 
specialpedagog och en till lärare. Enkäten genomförs i digitalt via Forms, enkäten 
är frivillig att fylla i och ditt deltagande är anonymt vilket innebär att vi inte 
samlar in personuppgifter om dig. Svaren kommer bearbetas av oss två studenter.   
 
Vi vänder oss till dig som är lärare/specialpedagog i åk 7–9 med önskemål att få 
låna ca 15 minuter av din tid om du är intresserad av att besvara vår enkät. 
 
Enkäten är utformad i Forms och avslutas måndagen den 14 mars 2022. Enkäten 

nås via denna länk   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=11xm-

7e0eEWKQin_aRdr3-

45QJ5xuxhGl6tX5vGA305URFVOWlg5TFVQVEJSUzNRNENQTVMxNldLSC

4u 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet 

att avböja medverkan i studien. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 
utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 
engagera studenterna under utbildningens gång. Till 
studien samlas ofta material in vid olika verksamheter, 
i form av till exempel intervjuer, enkäter och 
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- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 

Här finns länken till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer.  

- https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/155533211
2063/God-forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Har ni några kring enkäten eller studien är du välkommen att kontakta oss!  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Johanna & Therese  

  

Ansvarig lärare/handledare: Catarina Grahm  

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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