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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att belysa samarbetet mellan lärare i ämnet svenska som undervisar inom 

årskurs 4-6 på grundskolan och speciallärare. Målsättningen med undersökningen var att via en 

kvalitativ studie få insikt kring detta samarbete samt vilka förväntningar som lärarna i svenska har på 

specialläraren.  Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med åtta lärare som var 

verksamma på fem grundskolor i tre olika kommuner. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från den 

sociokulturella teorin samt det traditionella, individbundna perspektivet och det relationella 

perspektivet på skolsvårigheter.  

 

Resultatet visade att synen på speciallärarrollen inte var entydig. De involverade lärarna hade 

varierande förväntningar på speciallärarrollen. De olika förväntningarna tycktes ha sin grund i den 

rådande situationen på respektive arbetsplats. En skiftande tillgång på speciallärare på de olika 

skolorna gav olika förväntningar på speciallärare. Lärarna var mest samsynta kring hur ämneslärare 

och speciallärare bäst ska samarbeta och redan samarbetar kring elever i behov av särskilt stöd. Behov 

av handledning kring lärarnas egen klassundervisning var inte alls efterfrågat. Detta på grund av att de 

intervjuade lärarna ansåg sig bemästra detta och därför inte behöver någon handledning. De vill 

snarare ha en samplanering och sambedömning tillsammans med speciallärare men då relaterat till 

eleverna i behov av särskilt stöd.  Här blir en kategorisk syn påtaglig angående hur de vill att 

specialläraren ska arbeta. Det är framförallt ett behov av att få stöd i skapandet och formulerandet av 

handlingsplaner och åtgärdsprogram.  Det var också en enad uppfattning om att det finns för få 

speciallärare tillgängliga på deras arbetsplatser. 

 

 Däremot när framtiden diskuterades växte mer av en relationell syn på specialläraren fram. Den var 

förankrad i ett behov av fler speciallärare eller andra utbildade pedagoger och hur de skulle göra 

undervisningen mer inkluderande och flexibel. Kring detta diskuterade samtliga intervjuade lärare om 

hur införande av tvålärarsystem skulle kunna förändra vardagen i en tydlig positiv och relationell 

riktning.  Där två utbildade pedagoger finns i klassrummet och gemensamt formar undervisningen 

samt ger det stöd som efterfrågas. 

 

Nyckelord: speciallärare, lärare i svenska, samarbete, grundskolan,  
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Inledning 
Specialpedagogikens innehåll och speciallärarens roll har skiftat historiskt sett. Tidigare var 

speciallärarrollen en profession som i första hand skulle undervisa elever som visade på olika typer av 

brister i förhållande till de elever som ansågs vara fungerande och oproblematiska. Undervisningen 

skedde då i mindre grupper eller enskilt och det anses som en period då speciallärare i huvudsak 

arbetade med undervisning exkluderat från ordinarie undervisning. Trots att den i många fall tjänade 

ett gott syfte och ofta sågs som något bra och positivt på organisationsnivå var det många som 

motsatte sig den här formen av undervisning. I synnerhet när den ofta blev permanent (Bjar, 2009). 

Sedan 2008 har vi haft två specialpedagogiska yrken i Sverige, speciallärare och specialpedagoger. 

Innan dess hade speciallärare succesivt fasats ut och specialpedagoger tagit över den 

specialpedagogiska rollen i landets skolor. År 2007 beslöt dåvarande regering att starta upp 

speciallärarutbildningen på nytt i syfte att skolorna skulle få mer resurser tillgängliga att erbjuda elever 

som var i behov av särskilt stöd möjligheter att nå utbildningsmålen. Speciallärare ska med 

utbildningen som utgångspunkt och språngbräda utveckla sin profession till att vara en person som har 

ett tydligt relationellt perspektiv och arbetssätt. I samband med detta också driva skolan mot en mer 

inkluderande miljö för alla typer av elever. Med mål som inkludering och samarbete är det av särskilt 

intresse att se hur lärare i dag ser på samarbetet med speciallärare sedan den nya 

speciallärarutbildningen infördes.  

Syfte  
Syftet med den här studien är att belysa svensklärares syn på samarbetet med speciallärare samt de 

förväntningar som finns på specialläraren i den svenska grundskolan.  

Frågeställningar 
 

- Vad är karakteristiskt för samarbetet mellan speciallärare och lärare i svenska i år 4-6?  

 

- Hur uppfattar lärare i svenska speciallärarens yrkesroll? Detta i relation till samarbete kring 

undervisning och handledning.  

 

- På vilket sätt kan speciallärarens profession bäst användas för att utveckla/gynna elevernas 

läs- och skrivutveckling på ett optimalt sätt enligt lärarna i svenska? 
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Problemet 
Är speciallärarens arbete i linje med ämneslärarens uppfattning kring speciallärarens roll och 

funktion? Skolan eftersträvar att vara i zenit vad det gäller funktionalitet och borde därför gå i 

bräschen för den pedagogiska utvecklingen. Finns det mer att göra inom det kollegiala lärandet och 

samarbetet mellan språklärare och speciallärare inom läs- och skrivundervisningen eller är en optimal 

nivå redan nådd dessa emellan. Ett optimalt och välfungerande samarbete mellan ämneslärare och 

speciallärare kan se olika ut beroende på de förutsättningar som finns till hands på den specifika 

skolan. Att fördjupa sig i vad som kännetecknar detta samarbete och hur det eventuellt kan variera är 

därför av intresse för det specialpedagogiska fältet.  Använder specialläraren sin kompetens och 

profession att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga på ett sätt som parterna är överens om eller 

finns det brister i samsynen kring vilken undervisning och vilka elever ska priorieteras och hur sker 

denna prioritering?  Arbetets syfte är dessutom att beskriva de intervjuade lärarnas syn på hur ett 

långsiktigt och fungerande samarbete bör ser ut. 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande avsnitt ges en historisk tillbakablick kring den svenska grundskolans uppbyggnad. Hur 

specialläraryrket historiskt delats upp i de perioder där yrket tar en annan riktning och får delvis en 

annan funktion.  

 

Grundskolan formas 
Folkundervisning blev en realitet först när folkskolestadgan antogs 1842. I Sverige hade människor 

haft möjlighet till att lära sig läsa och skriva redan innan 1842. Under 1700-talet och början av 1800 

talet var det framförallt kyrkans förtjänst som via husförhör och visitationer av präster manade folket 

att lära sig läsa och förstå innehållet i katekesen i husförhören. Folkskolan mötte i början stort 

motstånd då brist på både lärare och lokaler gjorde att det blev svårt att till en början få landets barn i 

skola. Även barnens hemförhållanden påverkade då de skulle arbeta i jordbruket, ta hand om 

småsyskon samt bistå med en rad andra sysslor. Liknande motstånd upprepas idag i dagens 

utvecklingsländer där man försöker genomföra allmän skolgång. 1847 var det endast cirka hälften av 

alla barn gick i skolan och inte förrän 1890-talet hade folkskolan fått ordentligt fäste på nationell nivå. 

Parallellt med folkskolan fanns läroverken som skulle förbereda för akademiska studier. Först på 

1900-talet närmade sig dessa skolformer varandra. Efter andra världskriget började man ifrågasätta det 

parallella skolsystemet (Brodin och Lindstrand, 2007).  

 

Förändrade tankegångar handlade om ett behov av att skapa demokratiska värderingar i den nya 

generationen. Samhället behövde också bättre utbildning och en större flexibilitet hos framtidens 

medborgare (Brodin och Lindstrand, 2007). I och med grundskolans införande avskaffades det 

parallella skolsystemet. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen ställde större krav på 

medborgarnas kunskaper och utvecklingen av internationella relationer, marknader och kulturutbyten 

krävde förbättrade språkkunskaper hos befolkningen.  Skolans förändring handlade sålunda både om 

skolans kvalificerande funktion och ideologiska funktion. Det skulle dröja till 1962 då slutligen 

grundskolan var helt genomförd. Den innebar en- bottenskola som var gemensam för alla oavsett 

samhällsklass och social bakgrund. Social rättvisa kom från och med detta att betraktas som en 

rättighet och det blev en normalisering kring rätten att få gå i samma skolform som alla andra.  
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Detta var också något som skapade ett mer jämlikt system där barn från olika samhällsklasser vistades 

under samma tak i större utsträckning än tidigare (Malmgren Hansen, 2002). 

 

Speciallärare historiskt sett 
Speciallärarutbildning i dess tidigare form påbörjades 1962. Den var då statligt reglerad och hade 

fokus på de undervisningsmetoder som genomfördes i specialklasserna. Då var den utbildade lärarens 

uppgift att hjälpa elever med svårigheter genom enskild eller gruppundervisning. Specialläraren skulle 

också känna igen de olika elevhandikapp som tidigare kunde leda till behov av specialundervisning 

(Bladini, 1990). Det var speciallärare skolade i den andan som fanns i den svenska skolan fram till 

dess att utbildningen lades ner. En central uppgift var att diagnosticera elever med olika handikapp för 

att sedan undervisa eleverna och anpassa dem till samhällets behov och krav. De fick tidigare ofta 

undervisa enskilda elever eller små grupper i egna rum, studios etc. Under de tre senaste läroplanerna 

(Lgr80, Lpo94, lgr11) har begreppet ”en skola för alla” blivit en ledstjärna där all undervisning ska ske 

inom den ordinarie klassens ram i så stor utsträckning som det överhuvudtaget är möjligt. Begreppet 

inkludering har blivit en synonym för detta och något som ska innefatta alla elever på en skola. I 

inkluderingens anda har också speciallärarens roll officiellt förändrats mot vad som tidigare var 

huvudfokus.  

 

Perioden 1842-1962 
I början av folkskolans genomförande var undervisningen icke differentierad vilket i detta 

sammanhang betyder en skola som ej skiljde på elever med olika svårigheter eller behov. Alla elever 

ingick i den ordinarie men skolan saknade stöd för de som ej klarade kraven. De fick i stället enklare 

kunskapsmål att uppfylla eller gå om. Redan 1879 inrättades den första hjälpklassen. Därefter blev det 

allt vanligare med hjälpklasser. Dessa var ganska vanligt förekommande under 1890-talet. 

Specialundervisningen fick sitt formella erkännande först i 1955 års undervisningsplan där man inte 

längre talade om hjälpklasser utan också om observationsklasser, synklasser, hörselklasser, m.fl. 

(Wärnersson, 1998).  

 

Elever med funktionsnedsättningar 
I början av förra seklet låg fokus främst på att lära elever med funktionsnedsättningar att bli 

fungerande samhällsmedborgare. Undervisning för gravt förståndshandikappade barn startade redan 

under 1860-talet men var i begynnelsen en filantropisk verksamhet snarare än landstingsanknuten. 

Under åren 1875-1915 byggde dock samtliga landsting upp särskoleinternat eller hade andel i sådana. 

Det byggdes med andra ord upp ett slags anstaltsväsende kring de barn som inte ansågs kunna gå i den 

ordinarie skolan. Inte förrän 1967 fick alla utvecklingsstörda en lagstadgad rätt till undervisning och 

sysselsättning. Även skolor för döva och blinda upprättades under 1800-talet. Under åren 1838-1864 

inrättades inte mindre än 14 skolor för döva elever runt landet. Även en lag om obligatorisk blind 

undervisning antogs av riksdagen 1896 (Wärnersson, 1998). I Sverige fanns tidigt ett intresse att även 

inkludera de människor som hade det svårt på grund av olika handikapp. Det som dock inte var 

positivt var att inget direkt gjordes för barn som var rörelsehindrade som stod helt utanför 

skolsystemet om de inte bodde på ett statligt skolhem (Wärnersson, 1998). De som kom från 

arbetarklasshem skulle fostras i att bli arbetare och de som kom från medelklasshem till tjänstemän. 

Elever som av olika anledningar inte fungerade i den vanliga folkskolan sattes i särskilda klasser 

utifrån den problematik hos eleven i fråga som störde resten av klassen. Det kunde röra sig om 

skolmognadsklasser, hjälpklasser, hörselklasser, läsklasser, observationsklasser etc.  
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Det handlade om att dessa elever inte skulle störa de elever som hade förmågan att utvecklas i normal 

takt.  Under en 100 års period ansågs främst psykologiska och medicinska orsaker som låg bakom 

elevers sämre prestationsförmåga (Wärnersson, 1998). 

 

 

Perioden 1962-1981 
Det var under den här perioden som sträcker sig från Lgr-62 fram till Lgr-80 som specialpedagogiken 

och specialklasser blev en realitet utifrån det synsätt som hade börjat växa fram på 1940 och 1950- 

talet. Under 1940-talet hade specialklasser blivit relativt vanligt förekommande runt om i landet. 

Under 1950-talets inlärningspsykologiska synsätt stod den traditionella specialundervisningen i zenit 

vilket gjorde speciallärarens ställning stark (Vernersson, 1998). I Lgr 62 föreslog man att 

differentierade specialklasser och särskild undervisning skulle bli undervisningsmetoder jämsides med 

den ordinarie undervisningen. Det skulle sedan spetsas ytterligare när Lgr 69 drevs igenom. Då 

föreslogs differentierad specialundervisning och speciallärare skulle arbeta med läs och 

skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter (Wärnersson, 1998). Den medicinska diskursen fick 

mindre betydelse till förmån för en växande efterfrågan av de pedagogiska och speciellt anpassade 

läromedel som började utvecklas under denna period.  Man började arbeta mer med specifika hjälp 

och stödinsatser. Det var under denna period man för första gången på allvar började diskutera miljön i 

skolan som en påverkansfaktor för elevernas svårigheter att nå upp till skolans krav.   Det kunde röra 

sig om specialundervisning där man fick stöd i läsning, skrivning och matematik.  

 

Specialundervisningen delade ofta lokaler med skolhälsovården och erbjöd stöd för elever som 

behövde hjälp med någon specifik förmåga i svenska eller matematik under enstaka lektioner eller 

några tillfällen per vecka Dessa fanns kvar under de två kommande läroplanerna och fick så 

småningom benämningar som läsklinik, talklinik, hörselklinik, matematikklinik och den mer allmänna 

skolkliniken. Klinikundervisningen tillät att eleverna kunde arbeta i ett lägre tempo än resten av 

klassen och var en anpassning åt två håll. Både mot de svaga eleverna men även för att upprätthålla 

tempot i klassen. Det var också något som gjorde att segregerade specialklasser succesivt började 

avvecklas (Bladini, 1990).   

 

Under denna tid var speciallärarens uppgift till stor del att göra intelligenstester, psykologiska tester 

och undervisa skilt från den ordinarie i små grupper eller enskilt. Problemet sågs ligga hos eleven 

(Bladini, 1990). Under den här perioden skedde flera utredningar som bland annat föreslog att 

skolmognadsklasser/prov skulle avskaffas och att nivågruppering inte skulle få förekomma. 

Specialpedagogisk träning skulle ske inom klassens ram, påtagliga svårigheter skulle ge möjlighet till 

särskild undervisningsgrupp kortare eller längre tid. Även utbildningen av speciallärare skulle utökas 

och i högre utsträckning fokusera på sociala sammanhang och att motverka särbehandling och 

negativa förväntningar på eleverna (Bladini, 1990). Man ser här allt mer en övergång till det 

integrerade stadiet. Under 1970-talet kom samordnad specialundervisning alltmer att ersätta 

specialklasserna. Det var under den här övergångsperioden som speciallärare och ämneslärare 

samordnade undervisningen så att de gemensamt arbetade med elever i behov av särskilt stöd 

(Wärnersson, 1998).  
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Perioden 1981-  

 
- ”Elever med problem har från att i skolan betecknas som ett objekt som tillhör 

specialundervisningen och behandlats inom elevvården succesivt förvandlats till ett subjekt 

som den undervisande läraren ska möta med de lämpligaste undervisningsmetoderna” 

(Arvidsson, 1995, s 25).   

 

Den här perioden har präglats av en förändrad syn på specialpedagogik som bland annat utmynnade i 

att speciallärarutbildningen lades ned 1989. Detta för att ge plats åt en modernare och mer relationellt 

och inkluderande synsätt hos de som skulle utbildas. De nyutbildade skulle således passa in bättre mot 

de krav som ställdes på skolans bemötande av elever i svårigheter (Vernersson, 1998).  Undervisning i 

liten grupp och de olika formerna av undervisningskliniker skulle nu läggas ner och 

specialundervisning succesivt upphöra. Istället skulle specialpedagogik ges i större omfattning till 

lärare i den ordinarie lärarundervisningen och den nya yrkesgruppen skulle istället handleda lärare 

kring hur alla elever ska ges utrymme och plats i samma klassrum. Att detta har varit och är ett 

dilemma med en skola där alla barn ska ges utrymme är något som granskats och diskuterats flitigt. 

Bland annat skriver Brodin och Lindstrand (2007) att trots att det stått i läroplaner sedan 1980 att 

skolan ska undervisa alla elever så är lärare dåligt förberedda på att klara detta.  

 

Elever i behov av särskilt stöd ses ofta som avvikare vilket leder till att de får svårare att få kamrater ur 

den mer högpresterande elevgruppen (Brodin och Lindstrand, 2007). Just detta hur elever kan berika 

och ge klassrumsmiljön fler nyanser har starkt bidragit till att specialpedagogiskt kunnande funnits 

med i någon form i lärarutbildningen (Wärnersson, 1999). I samband med att speciallärarutbildningen 

försvann växte de kvarvarande speciallärarna in i specialpedagogernas infallsvinkel och perspektiv 

(Bladini, 1990).  Att antalet speciallärare succesivt minskat år för år har varit ett faktum och givetvis 

också en självklarhet då utbildningen varit nedlagd i nästan två decennier. År 2007 beslöt dock 

regeringen att återinföra speciallärarutbildningen vilken sedan startade vid nio lärosäten i Sverige år 

2008.  

 

Syftet med detta återinförande var att skolan skulle få mer resurser till att erbjuda elever som är i 

behov av särskilt stöd möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Speciallärarutbildningen infördes 

således med ett syfte att i första hand rikta in sig på det direkta arbetet med eleverna. Samtidigt har 

specialpedagoger fortsatt att utbildas då de i första hand ska handleda undervisande lärare.  De två 

utbildningarna är utifrån examensordningen lika. Det är snarare kring vilken nivå de två 

specialpedagogiska yrkena ska arbeta mot som främst skiljer dem åt. Utbildningsdepartementets 

beskriver kortfattat skillnaden mellan de två specialpedagogiska utbildningarna enligt följande: 

 

”Specialpedagogerna utgör ett bra stöd till skolledningen och övriga lärare. Speciallärarutbildningen 

ska rikta in sig på direkt arbete med eleverna.” (Utbildningsdepartementet, 2007-06-28). 

 

Skillnaden mellan de båda specialpedagogiska yrkena ligger med andra ord kring att specialpedagogen 

främst ska arbeta på organisations och grupp- nivå medan specialläraren främst på individnivå. Detta 

är något både rektorer och lärare lätt kan ta fel på och medför att det kan bli oklart vem som ska arbeta 

med vad om båda yrkesrollerna finns tillgängliga på en skola (Vernersson, 1998).  
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Roller inom pedagogiken 
Det är ramförallt tre roller som kan sägas ligga närmast den kontext som råder kring roller i den 

svenska skolan. De presenteras här utifrån Guvås avhandling (2001) och dennes beskrivningar av 

rollernas karaktärer. Utifrån det strukturella perspektivet ses rollen som något som existerar utanför 

individen det vill säga roll/er man tar på sig utifrån de yttre krav som ställs på personen som är 

involverad. Rollen kan liknas vid en yrkesklädnad där individens personliga egenskaper är av mindre 

betydelse och ramarna är tydliga. Inom yrkeslivet kan olika föreskrifter och befattningsbeskrivningar 

styra egna och andras förväntningar på rollen. Inom skolans värld kan man mest konkret se att 

speciallärarprogrammets examensordning är det strukturella perspektivet för yrket. Det 

interaktionistiska perspektivet är situationsbundet till skillnad från det strukturella. Med det menas att 

mötet med den andra också skapar den roll man träder in i. Det är det konkreta mötet och i samspelet i 

mötet som rollen utvecklas och förändras. Man kan i detta perspektiv se hur rollpar skulle kunna 

skapas och tillsammans förändra varandras roller gentemot varandra (Guvå, 2001). I skolans värld kan 

det röra sig rollpar som lärare-elev och lärare i svenska och speciallärare. I det tredje perspektivet, 

systemrelaterat rolltagande, är funktionen det bärande. Rollen är den som krävs för att bära systemet i 

den aktuella situationen. I speciallärarens fall blir det att stötta elever i behov av särskilt stöd för att 

uppnå skolans kunskapsmål.  

 

 

I en målstyrd organisation, som skolan, är de olika funktionerna beroende av varandra och det krävs 

samarbete för att nå upp till ett gemensamt mål med undervisningen. Rolltagandet får olika innebörd 

utifrån vad som efterlyses och vem som ska genomföra vad. När det gäller dagens målstyrda 

skolverksamhet har utvecklingen inneburit att ett regelstyrt, strukturellt rolltagande har ersatts av ett 

mer dynamiskt och föränderligt interaktionistiskt perspektiv. Något som berör och påverkar både 

lärare i svenska, speciallärare och elever (Guvå, 2001). 

 

 

Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet ser lärandet som något som skapas interaktivt och i samband med 

andra. Det utvecklas och rör sig mot nästa kunskapsnivå som är individuellt baserad men socialt 

förankrad. Kunskap uppstår aldrig i ett vakuum utan i ett sammanhang och i den sociala kontext som 

råder vid det specifika tillfället då kunskapen förmedlas (Dysthe, 2003).  

Språket och kommunikationen är det centrala och bärande beståndsdelarna inom perspektivet och 

kontexten står kring att vi formas av varandras sammanhang, den omgivande kulturen. Begrepp som 

exempelvis Scaffolding har sitt ursprung ur den sociokulturella teorin. Den arbetsmetoden innebär att 

man sätter samman en text med hjälp av byggnadsställningar i form av instruktioner, lässtrategier 

samarbetsmetoder, problemlösningar. En viktig stomme är samarbetet mellan lärare elever och mellan 

olika elever. Byggnadställningen plockas sedan bit för bit bort när eleverna förstått dess funktion och 

hur de kan stötta varandra kring de strategier de fått ut av det som Scaffolding levererar som 

arbetsmetod och verktyg (Dysthe, 2003). Att använda sig av denna sociokulturellt förankrade 

arbetsmetod är något som specialläraren i synnerhet måste göra och var väl förtrogna med enligt Allal 

och Pelgrims Ducrey (2000).  

 

Samhällets alltmer avancerade karaktär tillsammans med dagens skolsituation kräver en utökad 

förmåga till kommunikation och att dela kunskap genom argumentation och handling. Att förstå den 
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kontext som ska läras in på ett likvärdigt sätt kräver en dialog mellan både elever och lärare. Både för 

att eleverna utvecklas genom att resonera och argumentera kring kontexten utifrån den bild de har av 

det som de undervisas kring. Men även för att läraren genom ett kontinuerligt samtal kan balansera 

klassens förståelse kring det undervisningen kretsar kring genom att ta del av de samtal som görs 

mellan både elever och lärare (Säljö, 2003).  

 

Specialpedagogiska perspektiv 
Den specialpedagogiska forskningen har traditionellt haft två perspektiv i fokus. Det kategoriska och 

det relationella. Dessa kommer inledningsvis beskrivas här för att lägga grund för ett tredje 

perspektiv, dilemmaperspektivet som denna undersökning delvis kommer analyseras mot resultaten i 

diskussionsdelen för att undersöka om det finns något dilemma invävt i de svar som presenteras 

(Nilholm, 2007).  

 

Det kategoriska perspektivet 
Kategoriska perspektivet kännetecknas av att problemet placeras hos individen och att forskningen har 

och har haft positivistiska utgångslägen. Det har handlat om att hitta rätt undervisningsmetoder för 

barn med diagnos. Förespråkande för segregerande undervisning och en betoning på 

speciallärare/pedagoger som en expertgrupp kring avvikande beteende. Elevers avvikande beteenden 

ska kompenseras och de ska få möjlighet till detta i klassrummet, enskilt eller i liten grupp där man 

fokuserar på att dämpa det som är problematiskt och svårt för eleven (Nilholm, 2007).  

 

Kritiska/relationella perspektivet 

Detta perspektiv kan ses som en motreaktion mot det kategoriska vilket också perspektivets 

beneämning tydligt visar. Specialpedagogiskt behov är snarare ett behov av alternativa sociala 

konstruktioner än ett individuellt misslyckande. Här ligger fokus på ett deltagarperspektiv där 

problematiken som ligger till grund för det specialpedagogiska behovet ligger i skolsystemet. Under 

en relativt lång period har det relationella perspektivet varit det dominerande inom såväl den svenska 

skolan som internationellt. Det handlar om att förändra undervisningen och klassrumsklimatet så det 

passar alla elever oavsett elevernas svårigheter, färdigheter och behov (Nilholm, 2007).   

 

 

Dilemmaperspektiv 
Ett dilemma är en motsättning som i egentlig mening inte går att lösa men som hela tiden kräver 

ställningstaganden kring vilken riktning man vill ta kring det svårlösta. Ett centralt dilemma inom 

pedagogiken och utbildningssystemet är att alla ska ges en likvärdig och gemensam undervisning 

samtidigt som utbildningsystemet ska anpassa sig efter elevers olikheter (Nilholm, 2007). Det kan röra 

sig om intressen, erfarenheter, kunskaper etc. Det ger en klar spänning mellan å ena sidan vikten av 

det gemensamma å andra sidan olikheterna och anpassningen till dessa. Här finns ett dilemma kring 

kategorisering eller inte. Om man inte kategoriserar finns risken att missa identifieringen av elever 

som är i behov av mer stöd än andra elever. Kategorisering riskerar att skapa grupperingar som blir 

speciella i negativ bemärkelse (Nilholm, 2007). Ytterligare ett dilemma som är återkommande är 

huruvida individen ska kompenseras för sina tillkortakommanden eller om miljön ska anpassas och 

förändras så den passar barnens/elevernas olikheter. Detta är det centrala dilemmat inom 
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inkluderingsprocessen i skolvärlden. Inkluderingen är just det kritiska/relationella perspektivets 

främsta ansats till att kritisera den traditionella specialpedagogiken där elever skulle kompenseras och 

inte helt delta i den demokratiska process skolan ska föreställa. Att skolan ska anpassa sig efter de 

elever som anses som avvikande är något som ger bränslet till dilemmat kring inkludering. Vissa som 

är kritiskt inställda till inkluderingen anser att det handlar om en ekonomisk och rationaliserande 

insats. Andra som har det traditionella perspektivet menar att inkludering i vissa avseenden hämmar 

utvecklingen och undervisningen för högpresterande elever. Att det här blir en mycket svårlöst 

konflikt mellan traditionellt och relationellt teoretiskt perspektiv gör att detta fortsätter vara en 

stötesten inom skolvärlden. (Nilholm, 2007).  

 

Det fria skolvalet 
Det fria skolvalet är en realitet och i en tid av likvärdighet och inkludering i de kommunala skolorna 

finns en förhöjd risk att en ny tid för specialskolor kan vara i antågande. Det finns forskning som ser 

ett tydligt samband mellan det fria skolvalet och socialsegregering inom den svenska skolan eftersom 

föräldrar och elever självmant väljer fristående skolor som bättre motsvarar deras krav och behov än 

de kommunala skolorna har utrymme och möjlighet till (Magnusson, 2015). Att det skett ett 

paradigmskifte inom den svenska skolan är ett faktum sedan den upphörde att vara statlig och det fria 

skolvalet blev verklighet. Detta har också lett till att specialpedagogiken som varit ett parallellspår vid 

sidan om den ordinarie undervisningen blir en kostnad som förts in i debatten kring skolans 

vinstdrivande situation vad det gäller fristående skolor. Detta har i sin tur lett till en begränsad 

valmöjlighet kring vilken skola en elev i behov av särskilt stöd har tillgång till. Friskolorna kan i bästa 

fall utgöra en utmaning till detta men i många fall har forskning visat att friskolor strävar efter 

excellens snarare en likvärdighet (Magnusson, 2015). Dilemmat kring balansen mellan demokrati och 

utbildning är påtagligt och vad gäller specialpedagogik och speciallärarens roll är därför ett aktuellt 

diskussionsämne (Nilholm, 2007). Föreställningen att speciallärare och specialpedagoger har en 

spindelfunktion men med olika roller utrycks ofta utifrån ett rektorsperspektiv. Det finns dock inom 

skolan olika föreställningar kring vad de bör och skall arbeta med (Lindqvist, 2013). Att finnas nära 

undervisningen har visat sig vara en central uppgift i speciallärarollen. Specialläraren ska vara 

klasslärarens förlängda arm. Specialpedagogen och specialläraren bör ha en gemensam syn på 

verksamheten och även dela på arbetsbördan på ett smart och optimalt sätt (von Ahlfeldt, 2014). 

 

Samspelet mellan klasslärare och speciallärare 
Enligt Lagnelotz (2014) är det ett faktum att lärare och speciallärare kan ha olika syn på hur och vad 

elever bör arbeta med för material eller hur undervisningen ska vara formad. Det handlar mycket om 

vad klassläraren och specialläraren uppmärksammar i undervisningen. Enligt specialpedagogiskt 

tänkande bör orsaker till elevens skolsvårigheter i första hand sökas i innehållet och den lärandemiljö 

eleven möter i sin skolvardag.  Att skapa gemensamma beslut och tillsammans diskutera vad 

problemet ligger i och hur man gemensamt kan förändra undervisningen är det som sedan skapar 

bättre förutsättningar för elever i klassrumspraktiken (El Gaidi, 2007; Lagnelotz, 2014).  De båda 

lärarna bör sedan utvärdera om ytterligare undervisningsrelaterade åtgärder kan genomföras. Åtgärder 

att se över kan vara att ytterligare anpassa undervisningens innehåll och arbetssätt, att se över elevens 

”eget arbete” och ansvar. Även fördelningen av elever i klasser och grupper liksom elevers 

arbetsschema är faktorer som kan påverka elevens förutsättningar för lärande. För att ha en kunskap 

om hur och när elever utvecklas är det viktigt att undervisningen utvärderas på skol-, grupp- och 

individnivå. En sådan dokumentation kan vara ett bra underlag för ytterligare förändringsåtgärder i 
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skolmiljön (Berg och Tinglev, 2010). Kollegialt lärande är en demokratisk process som bygger på 

samförstånd och en balans i påverkansmöjligheter. För att den valda pedagogiken ska ha en effekt på 

elevernas lärande krävs att de inblandade står enade och är konsekventa tillsammans kring det man 

gemensamt kommit fram till. (El Gaidi, 2007; Lagnelotz, 2014). Svårigheter att finna tid och utrymme 

till att genomföra och realisera handledning eller annan form av kollegialt lärande är många gånger en 

bidragande orsak till att det inte prioriteras eller uppskattas av lärare. Då är det lätt att falla tillbaka på 

det som fungerar men kanske inte var den optimala uppläggningen av undervisningen. (El Gaidi, 

2007; Lagnelotz, 2014).  

 

Särskilt stöd 
Särskilt stöd är ett begrepp speciallärare kommer i kontakt med i stor omfattning. Det innebär stöd för 

elever som riskerar att inte uppnå skolans mål och har behov av att utveckla en eller flera specifika 

förmågor. Det kan i språkämnen röra sig om att utveckla förmågan att läsa och skriva.  (Nilholm et al., 

2007, Lindqvist et al., 2011). Andelen elever i behov av särskilt stöd i grundskolan har uppskattats till 

omkring 17 procent och minst 40 procent av eleverna får sådant stöd åtminstone någon gång under sin 

skoltid (Giota och Lundborg, 2007). Enligt skolverket (2003) behöver ungefär 20 procent av 

grundskolans samtliga elever behov av särskilt stöd någon gång under sin skolperiod (Asp-Onsjö, 

2008). Sammanlagt uppskattas att mellan 2- 3 procent av eleverna (7-17 år) går i segregerade grupper 

största delen av sin skoldag. Det finns dock inga exakta siffor att tillgå kring detta. Elever kan placeras 

i segregerande miljöer inom eller utanför grundskolan (Malmgren Hansen, 2002). Dessa uppgifter är 

relativt gamla men kan mycket väl stämma in på dagens situation i grundskolan.  Medicinska 

diagnoser ska inte vara nödvändiga för att erhålla särskilt stöd. Gruppen ”Barn i behov av särskilt 

stöd” har traditionellt sett ofta varit föremål för specialundervisning, som bedrivits enskilt eller i grupp 

utanför klassrummet med ledning av en speciallärare eller specialpedagog (Isaksson, 2009). Särskilt 

stöd ska alltid vara underbyggt av en pedagogisk utredning och ett skapande av relevanta åtgärder i 

form av ett åtgärdsprogram. Det de inblandade i skolverksamheten bör vara uppmärksamma på är att 

dessa åtgärder även genomförs då ett åtgärdsprogram enligt skollagen är det verktyg som kan generera 

ett särskilt stöd för att öka elevernas möjligheter nå målen. 

 

Tvålärarsystem 
Tvålärarsystem kan tolkas på olika sätt beroende på vad man har för syfte med dubbleringen. Det kan 

givetvis både röra sig om ett informellt som ett formellt syfte som inte har samma målsättning vad 

dubbleringen syftar till att bemöta och förändra.  Det kan röra sig om en form av resursplanering där 

man alltid ska vara två vuxna i klassrummet. Det kan också vara en form av skolanpassning till större 

klasser där ekonomiska resurser spelar in. Ide flesta fall handlar det om att betrakta tvålärare i 

klassrummet som en ökning av specialpedagogiken i skolan. Att tillsätta mer resurser till klassrummet 

kan definitivt ses som en form av stödverksamhet, alltså man integrerar speciallärarens pedagogik i 

direkt anslutning till behovet. Detta under förutsättning att specialläraren har tillgång till delar av eller 

hela dubbleringen. Antingen i form av handledning till de undervisande lärarna eller direkt 

medverkande i undervisningen (Brown, Howerter, och Beyers, 2007).   

 

 

Tvålärarsystem definieras som både en generell- och specialpedagogisk undervisningsform där 

lärare planerar, genomför och bedömer undervisning tillsammans i ett klassrum. Betydelsefulla 

faktorer för lärares förmåga att kunna tillgodose elevernas behov i klassrummet betonas vara lärares 
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engagemang via kommunikation, samplanering, konflikthantering, sambedömning och att tillsammans 

undervisa eleverna i klassrummet. När tvålärarsystem startas upp krävs en noggrannhet kring 

skapandet av effektiva och vetenskapligt belagda undervisningsmetoder. Lärarparen ska sträva efter att 

skapa en trygg grund i den nya undervisningskonstellationen. Lärarparets förmåga att skapa just 

trygghet i sin undervisning ökar deras möjligheter att få rätt förutsättningar i mötet med elevernas 

behov i klassrummet. Detta bidrar även till att lärarna intar en mer reflekterande position i sina 

arbetsuppgifter då man kan genomföra reflektioner mer spontant direkt efter varje lektionspass. 

Lärarna kan då snabbare och effektivare ändra sina undervisningsmetoder om insatserna inte får ett 

önskvärt resultat. (Brown, Howerter, och Beyers, 2007). 

 

Tvålärarsystemets pedagogiska grund bygger på att alla elever skall inkluderas i klassrummet och att 

alla elever skall få den hjälp och det stöd de behöver i den egna klassen och inte särbehandlas eller 

fråntas möjligheten att ingå i en grupp. Grunden till tvålärarsystemet bygger på integration, och att 

integrering av elever i större grupper kräver större pedagogisk insats av den personal som deltar. 

Likvärdighet, deltagande och inkludering är nyckelord i sammanhanget och är vägledande för hur 

skolans verksamhet skall bedrivas (Egelund, Haug och Persson, 2010).  

 

Samtliga lärare oavsett skolform bör ha grundläggande specialpedagogiska kunskaper och 

varje lärare ska kunna svara för att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får rätt typ av 

insatser och att de får stöd i tillräcklig omfattning Lärarutbildningarna har i olika omfattning 

tillgodosett detta men specialpedagogiken i utbildningen har endast varit grundläggande vilket ger ett 

fortsatt behov av speciallärare och specialpedagoger i den svenska skolan (Ahlberg, 2007). 

 

Elevers sätt att lära, inkludering 
Inkludering kom under 1980-talet att ersätta begreppet integration. Syftet med detta var att ingen 

skulle till en exkluderad eller segregerad verksamhet utan att alla skulle vara inkluderade i en och 

samma gemenskap. Man kan kort sammanfatta inkludering till att verksamheten ständigt ska anpassas 

så att alla elever ska kunna känna gemenskap enligt det relationella tänkandet (Persson, 2007).  

Inkludering är ett begrepp som på relativt kort tid fått stort genomslag inom skolområdet och som 

genomgått olika utvecklingsfaser. Det gäller såväl begreppets egentliga innebörd som hur inkluderad 

undervisning har beskrivits i praktiken. Att inkludering generellt ses som något idealt och 

eftersträvansvärt är också tydligt genom att i stort sett all undervisning beskrivs som inkluderande 

(Göransson och Nilholm, 2014).  

 

Elever i dagens skola har rätt till en meningsfull och givande skolgång. Salamanca- deklarationen, 

barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är de 

mest betydande internationella dokumenten som ligger till grund för hur skolan ska sträva efter allas 

lika värde och möjligheter inom den svenska skolan idag. I skolans styrdokument formuleras också ett 

brett mål för elevers utveckling som går utöver det kunskapsmål som oftast fokuseras i dagens 

diskussion om skolan. Många har fram tills i dag haft en uppfattning om att inkludering varit en metod 

som strävat efter att undvika särlösningar utanför det ordinarie klassrummet. Man har t.ex. lagt ned ett 

antal särskilda undervisningsgrupper de senaste åren. Hur ett klassrum och skolan blir mer 

inkluderande i en bredare mening är hitintills ett relativt outrett område.  Något som med största 

sannorlikhet kommer vridas och vändas på i stor omfattning inom pedagogisk forskning de kommande 

åren (Göransson och Nilholm, 2014) 
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Helhetens betydelse är något som de flesta lärare och elever tar som något synnerligen viktigt och 

centralt i ett barns vardag (Göransson och Nilholm, 2014). Att ta hänsyn till hela klassens situation och 

planeringen kring denna och inte enbart kring enskilda eleven i behov av särskilt stöd. 

Åtgärdsprogram har traditionellt skrivits för att kompensera den svagpresterande elevens svårigheter. 

De har inte fokuserat på hur skolarbetet och skolan måste släppa in eleven och anpassas i relation till 

övriga elever. Ett sätt att avläsa nivån av inkludering i klassrummet är att se till hur eleverna själva 

känner sig involverade dvs inkluderade i undervisningen. 

 

 En uppfattning som forskare har enats kring är att inkludering måste analyseras både utifrån eleverna 

och de undervisande lärarna. Både kring huruvida elever ses som en tillgång eller ej samt hur alla 

elever är pedagogiskt delaktiga i den löpande undervisningen i relation till deras behov och nuvarande 

utvecklingszon (Göransson och Nilholm, 2014). 

 

Läs och skrivsvårigheter 
Resurser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter ska sättas in tidigt men barn får aldrig definieras 

som problem (Westlund, 2009). Det är arbetsmetoderna som ska anpassas till de olikheter som finns 

bland barnen. I skolan handlar läsandet högre upp i åldrarna mer om att värdera, sortera och kritiskt 

granska texter. Det är också förmågor som i allt större utsträckning måste användas i det framtida 

yrkeslivet. Svag förståelse och allt för ytlig tolkning av t.ex. faktatexter kan innebära att man får sämre 

ämneskunskaper och i slutändan ett sämre betyg. På så vis kan svag läsförståelse bli livsavgörande och 

påverka möjligheter för vidare utbildning (Westlund, 2009). Tidigare studier har visat att en sen 

upptäckt av läs- och skrivsvårigheter kan leda till en förlorad självkänsla och ett sänkt självförtroende. 

Elever berättar bland annat att de inte fick den hjälp de skulle behövt när de gick i låg- och 

mellanstadiet vilket medförde en skolgång fylld av frustration och dålig självbild. Det återberättas 

bland annat att barn med dyslexi i familjen och som uppvisat tydliga indikationer på dyslexi inte fick 

gehör för att få extra stöd trots föräldrarnas påtryckningar (Swärd, 2014).  

 

Att driva en tydlig specialpedagogik för att finna och kartlägga elever som ligger i riskzonen för 

dyslexi eller andra typer av läs och skrivsvårigheter är en av speciallärarnas roller i dagens skola. Att 

göra detta tidigt är av största vikt då effekten av en uteblivet eller felaktigt stöd kan bli katastrofala för 

enskilda elever högre upp i åldrarna. Detta var så påtagligt att forskarna till och med uttryckte att de 

blev överaskade över detta faktum (Swärd, 2014). Att stötta och försöka återskapa självförtroendet hos 

elever är en roll alla lärare aktivt måste kämpa för men det är något som speciallärare måste ha särskilt 

god insikt och kompetens kring om hur detta ska ske.  Begreppet Scaffolding har alltmer blivit ett 

använt begrepp inom skolvärlden. Det är ett sätt att skapa strukturer och stödmekanismer kring 

läsningen och förståelsen av denna. Både från lärare och klasskamrater (Säljö, 2003). 

 

Finland och tidiga specialpedagogiska insatser  
Finlands lyckade specialpedagogiska insatser har blivit uppmärksammade vid ett flertal tillfällen. I 

PISA- mätningar har Finland varit överlägset bäst om man jämför de nordiska länderna. 

Specialundervisningen är en integrerad del av det system av stödåtgärder som är tillgängligt för alla 

elever som är i behov av stödåtgärder i den finska grundskolan. Specialundervisningen når ett stort 

antal elever där ca 30 procent beräknas vara i behov av någon form av åtgärd under sina skolår. Det 

kan röra en form av allmänt stöd, intensifierat stöd eller särskilt stöd (Lahtinen och Ström, 2014). Att 

arbeta intensivt med identifiering och kartläggning av elevers förmåga inom läs- och skriv är enligt 
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Lahtinen och Ström (2014) nyckeln till framgång. Kartläggningen syftar både till att hitta elever som 

är i behov av stöd såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det sker genom observationer och bedömningar av 

eleverna på ett mångsidigt sätt. Det sker heller inte i första hand för att ge grund för diagnostisering 

utan snarare visa om det finns behov av intensiv-undervisning och vara till hjälp vid 

undervisningsplaneringen och gruppindelning. 

 

 

 

 Under de första skolveckorna kartlägger specialläraren tillsammans med klassläraren elevernas 

fonologiska medvetenhet och bokstavskännedom. Specialläraren och klassläraren arbetar ofta 

tillsammans vilket ger större möjlighet att bedöma situationen gemensamt och på ett mångsidigt sätt. 

Just detta att samarbeta är något som blivit vanligt i Finland där man kan säga att 

specialundervisningen kommit långt. Både med hjälp av möjligheterna att arbeta med elever i mindre 

grupper och att vara två lärare i klassrummet (Lahtinen och Ström, 2014). Att satsningen på fler 

speciallärare i den finska skolan bidragit till detta råder det ingen tvekan om. Från forskningshåll 

kommer det tydliga signaler om att det är rätt väg att gå. Så länge speciallärare och 

klasslärare/ämneslärare har ett gott utrymme till samarbete och utveckling av undervisning är 

inkluderingstanken genomförbar på ett långsiktigt och utvecklande sätt (Lakkala, Uusaiutti och 

Määttä, 2016). 

Metod 
 

Bearbetning  
Intervjuerna har transkriberats ordagrant i så nära anslutning till genomförandet av dem som möjligt. I 

regel med start samma dag som intervjun genomfördes. Inga minnesanteckningar gjordes under själva 

intervjuerna men de visuella intrycken som av naturliga skäl inte spelades in då det inte gjordes någon 

videoupptagning fastnade i minnet och framträdde när jag lyssnade och läste intervjun i sin helhet. Jag 

har också lagt vikt vid att handskas varsamt med det transkriberade materialet då exakt talspråk kan 

verka utelämnade för informanterna vid citat, då det lätt kan upplevas fragmentariskt och 

osammanhängande. Omformande av transkriberingen till skriftform gör den dessutom mer 

lättillgänglig att läsa och lättare att passa mot intervjuguiden. Det gjorde det också lättare kan sortera 

bort det material som definitivt låg utanför intervjuguidens ramar. Vid ett par tillfällen har det dock 

varit nödvändigt att lägga in citat i oredigerad talspråksform då talspråksutrymmet fyller en funktion 

 

- Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna 

inspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan inte helt ersätta de intryck man får från själva 

intervjun, ej heller det man ser och hör eller läser mellan raderna. Allt sådan är värdefull vid analys av 

data (Trost, 2010, s.75) 

 

Studiens avgränsning 
Studien avgränsas till verksamma lärare i ämnet svenska och som undervisar i årskurserna 4-6. Bakom 

detta val finns en rad underliggande tankar som bör nämnas. Jag har ofta uppfattat de här åren som lite 

bortglömda och lågprioriterade inom skolans väggar. Specialundervisning och specialpedagogik har 

av olika orsaker förflyttats nedåt i åldrarna för att det är viktigt att ge stöd de första åren. Likaså finns 

ett fortsatt stort behov i högstadiet då läs- och skrivrelaterade uppgifter blir så omfattande och 
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abstrakta att de krävs specialpedagogiskt understöd för en stor andel elever. Vissa av de studerade 

lärarna har andra ämnen i sin profession som de undervisar i eller har undervisat i men fokus ligger 

mot ämnet svenska. Det kan också vara så att de undervisar en årskurs i mellanstadiet och en i låg- 

eller högstadiet. Specialpedagogens roll ligger nära studiens område men fokus kommer ligga mot 

speciallärarens roll. 

Val av metod 
Den kvalitativa undersökningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer sju till antalet. 

Semistrukturerade intervjuer ansåg jag vara den bäst lämpade formen av undersökning då de har mer 

av givna ramar men ändå en större frihet än den strukturerade intervjuformen. De Semistrukturerade 

intervjuerna ger möjligheten att hålla sig till ett avgränsat ämne/område samtidigt som det ger 

utrymme till uppföljning och fördjupning när behov och tillfälle ges. Till hjälp hade jag en 

intervjuguide som till viss del förändrades på så vis att någon fråga lades till samt att någon fråga 

formulerades om efter min första intervju. Svaren har sedan delats upp i teman. Att ämnesorientera 

intervjun är något som även hjälper forskaren i analysdelen där det blir lättare att sätta svaren från de 

intervjuade i relation till de centrala teman som valts (Kvale och Brinkman, 2009). De områden som 

valts har fungerat som en slags intervjuguide där frågorna läggs upp schematiskt och på så vis ger 

intervjuaren möjlighet att få en struktur och ordnad konsekvent guide genom intervjun (Bryman, 

2011). Denna förberedelse före själva intervjusessionen är mycket viktig att få bra ordning på. Man 

måste vara helt säker på att nyckelbegrepp uppfattas av de intervjuade på det sätt som det är avsett. 

Man måste också vara insatt i den intervjuteknik som krävs för att genomföra intervjun i sin helhet 

(Kvale och Brinkman, 2009).  

 

Urval 
Studien grundar sig på ett begränsat urval då ramarna för studien är begränsad i tid och omfattning. 

Det blev ändå en större urvalsgrupp än som först var beräknad. I studien ingår två friskolor och fyra 

kommunala skolor. Studien baseras på intervjuer med åtta lärare i ämnet svenska. Samtliga skolor 

återfinns i Mellansverige och är spridda i två kommuner. Det finns ytterligare dynamik och bredd då 

lärare från både innerstadskolor som förortsskolor kontaktats och visat intresse. Kontakt med rektor på 

respektive skola togs först visa e-post. Detta för att lättare få kontakt med rätt lärare samt få ett 

formellt erkännande att det var godkänt att genomföra intervjuer på respektive skola. Det är inte helt 

lätt att finna vem som undervisar i specifika ämnen och årskurser när man går in på en hemsida och 

sonderar terrängen. Det var till stor hjälp att få denna hjälp vilket medförde att mejlen kom till rätt 

personer. Detta gick överlag bra då jag blev väl bemött och omhändertagen av samtliga rektorer och 

respondenter. Vid ett tillfälle fick jag dock backa då rektor ansåg att lärarna i min urvalsgrupp redan 

var upptagna i ett projekt vilket gjorde att de troligtvis ej skulle vilja medverka. Jag har valt att 

benämna mina intervjupersoner med bokstäverna A-G. Jag har inte bokstaverat dem utifrån den 

ordning intervjuerna genomfördes eller haft någon rangordningstanke kring detta. Anledningen var att 

skapa en anonymitet och då göra det svårare att lokalisera intervjupersonernas identitet.   

 

Genomförande 
Intervjuandet var planerat att sättas igång under februari månad. Då det kom vinterlov och annat som 

störde utförandet av intervjuerna. Merparten av intervjuerna gjordes istället i mars-april. Intervjuernas 

längd varierade mellan 30-42 minuter. En intervju genomfördes med två lärare som intervjuades 

samtidigt. Det var både lärorikt och annorlunda. Vi bestämde i det fallet de regler som skulle styra 
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svaren gemensamt där de fick börja svara på varannan fråga och gjorde så på varje enskild fråga. Den 

som talade skulle få tala till punkt och den som väntade skulle invänta att det blev dennes tur. Det kan 

tänkas att den här formen av intervju kan resultera i både positiva och negativa konsekvenser. Det är 

positivt och utvecklande när de båda lyssnar och flikar in i varandras beskrivande. Samtidigt kan det 

leda i en riktning som den ena parten inte hade tänkt ta. Jag anser att den intervju jag genomförde inte 

påverkades på grund av de intervjuregler vi satte upp inför intervjun. 

  I de andra sex intervjuerna genomfördes dessa på respektive lärarens skola och arbetsplats. De var i 

samtliga fall i ett enskilt rum där vi satt ostört och helt kunde fokusera på samtalet. Intervjuguiden 

ändrades lite efter den första intervjun då ett intressant område fördes in i denna gällande kollegialt 

lärande. Intervjutekniken utvecklades också generellt under resan där jag blev allt mer bekväm och 

lugn ju fler intervjuer som genomfördes. Ytterligare en intervju bör nämnas då det visade sig att 

inspelningen som gjordes inte hade sparats. Datorn som användes hade inte ställts in korrekt och trots 

att inspelningsfunktionen visade på inspelning var det tyst när det skulle lyssnas av. Detta löstes 

genom att omgående skriva ner allt som gick att komma ihåg och använda de handskrivna 

anteckningar som hade gjorts. Intervjumaterialet blev då tillräckligt komplett och gick att användas.   

 

Tillförlitlighet 
Vad det gäller tillförlitlighet kan man som intervjuare inte vara helt säker på att respondenterna säger 

det han/hon verkligen menar kring det man efterfrågar. Det finns alltid risk att den som blir intervjuad 

ger ett svar som denne uppfattar att intervjuaren vill höra (Bryman, 2002). För att motverka sådana 

önskesvar handlade det om att bygga en förtroendefull och avslappnad atmosfär under själva 

intervjutillfället.  

 

Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska, i stora som små forskningsprojekt, nyttan vägas mot de 

uppoffringar och risker som deltagarna i undersökningen tar och utsätts för. Den huvudsakliga nyttan 

med just den här studien är att synliggöra svensklärares förväntningar kring speciallärarens yrkesroll 

och hur de upplever att samarbeta med dessa. Eftersom speciallärarprogrammet är relativt nytt och 

därmed även speciallärarrollen, kan det finnas ett allmänt intresse för många inom skolan kring detta. 

Detta låg delvis till grund för lärarna själva gärna deltog i studien trots en stressad vardag för att 

genomföra en intervju. I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) etiska principer har hänsyn tagits till 

de lärare som deltagit i denna studie. Denna hänsyn som även kan uttryckas som ett individskydd kan 

sammanfattas i fyra olika krav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Dessa har dels kommunicerats till de deltagande lärarna i missivbrevet (bilaga 1). 

Dessutom inför intervjun då jag och respondenten gick igenom kraven i en kortfattad version. Detta 

eftersom samtliga var införstådda via missivbrevet vad de innebär och vilken funktion intervjun fyller 

för dem och för mig.  En mer omfattande beskrivning behöver dock göras då kraven fyller en central 

funktion i och kring intervjuandet. 

 

 Informationskravet har till syfte att ge medverkande lärare som intervjuas, upplysning om vilka 

förutsättningar ett medverkande innebär. Det rör sig bland annat om respondentens villkor som berör 

frivillighet.  Att de när som helst kan avbryta sin medverkan samt att insamlat material endast kommer 

att användas för specifik studie samt hur studien är tänkt att genomföras. Att tydligt tillgodose 

respondenten med information gör att man kan försäkra sig om att samtyckeskravet är tillgodosätt. 

Vidare tillgodosåg informationen även konfidentialitetskravet vilket innebär att inga skolor eller lärare 

ska kunna identifieras, tystnadsplikt beaktas och inspelat och transkriberat material förvaras i säkerhet 
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så att endast intervjuaren har tillgång till det. Nyttjandekravet handlar till sist om att de inblandade ska 

informeras om hur insamlat material kommer att användas.  

 

Lärarna i studien upplystes om att materialet endast kommer användas som underlag till denna studie 

och inte sprids vidare. När studien är avslutad och arbetet godkänt ska även allt material kasseras både 

transkriberingar som inspelningar. Ytterligare en forskningsetisk aspekt är maktförhållandet i 

intervjusituationen. Trots att halvstrukturerade intervjuer liknar vardagliga samtal kan de samtidigt 

karakteriseras som professionella, vilket innebär en viss maktasymmetri mellan parterna. Denna 

maktrelation är något som intervjuare har ansvaret kring och där det handlar om att få ner 

maktsymmetrin till en nivå av ett jämnt läge från ett ojämnt inledningsvis. Att jag dessutom studerar 

till speciallärare gjorde maktbalansen än mer påtagligt ojämn inledningsvis då det berör områden som 

kan uppfattas känsliga gör inte det hela lättare. Behovet av att uppnå en rimlig maktbalans var därför i 

det här sammanhanget tydligt och eftersträvades även i möjligaste mån.  

Resultat 

 

Själva bearbetningen och framställandet av resultatet påbörjades med att skapa ett samlingsark där 

intervjufrågorna skrevs ned vågrätt och respondenterna lodrätt person efter person. Det gjordes 

manuellt eftersom antalet intervjuer var begränsat. Sedan fördes en sammanfattning från varje 

respondent in i varje tillhörande ruta fråga för fråga enligt ett förslag från Repstad (2007). Ur detta 

svarskluster växte sedan två huvudteman fram med en rad underteman som kommer presenteras 

nedan. De två teman som är i fokus kretsar kring hinder och möjligheter kring samarbete med 

speciallärare samt kollegialt samarbete med lärare sinsemellan. Det ena huvudtemat kretsar kring 

dessa hinder och möjligheter och vad de består av i dagsläget hos de intervjuade. Det andra 

huvudtemat, kollegialt lärande kretsar kring hur lärarna ser på framtiden och hur detta samarbete 

skulle tänkas se ut om resurser och tillgång är i nivå med de intervjuade lärarnas uttryckta behov och 

förväntningar.  

 

Hinder och möjligheter  
De hinder och möjligheter som här ska beskrivas utgår från hur respektive lärare ser på den rådande 

specialpedagogiska organisationen med fokus på specialärarnas roll. I vilka sammanhang lärarna i 

svenska i åren 4-6 behöver insatser av speciallärare utifrån sin undervisning. Samt om de 

intervjuade lärarna märker av någon kännbar och tydlig skillnad i undervisningen i årskurs 4-5 och 

årskurs 6 där betyg kommer in i bilden. I detta huvudtema kommer en beskrivning kring upplevelsen 

av speciallärarnas specialpedagogiska insatser och mot det de ser som mest angeläget att speciallärarna 

arbetar med. Samt hur de hinder och möjligheter ser ut i den rådande situationen.  

 

Skolornas Specialpedagogiska organisation 

Resultatet uppvisar en samsyn bland de intervjuade lärarna att det är för få speciallärare tillgängliga på 

de berörda skolorna. I alla fall utifrån vad de själva anser att elever och stadiet de undervisar inom har 

behov av. Det finns hos flera av lärarna en känsla av att bli bortprioriterad på skolor där speciallärare i 

vissa sammanhang finns tillgängliga på lågstadiet och i andra sammanhang på högstadiet men som 

lärare på mellanstadiet får de klara sig mer på egen hand.   Varför detta sker kan utryckas på olika sätt 
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och ha olika utgångspunkter och anledningarna skiljer sig åt. I något fall kan organisationen ses som 

bristfällig kring EHT frågor och specialärarna då inte genomför sina sysslor på ett optimalt sätt.  

 

Andra menar att bristen på speciallärare är så stor att lärarna måste lösa situationen på annat sätt än att 

ha en sådan till hands i olika sammanhang. Samtliga skolor har en specialpedagogisk organisation, 

men den tycks variera mellan skolorna. Samtliga skolor har en organisation som genomför pedagogisk 

kartläggning av elever som kan tänkas vara i behov av särskilt stöd. Hur kartläggningen sker och hur 

specialläraren är delaktig i detta skiljer sig dock åt. Flera lärare talar om att strukturen kring 

elevvårdsärenden fungerade bra. Där ser man specialläraren som en expert som bör vara med i 

samtalet mellan mentor och EHT. Det är en person som observerar på lektionstid och tar med sig 

information tillbaka till EHT 

 

Lärare A: Viktigt med en tydlig plan för hur ett elevärende ska gå till. Där man från arbetslaget söker 

lösningar utifrån arbetslaget med handlingsplaner. När man känner att det inte går då är nästa steg att 

man gör anmälan till EHT och då kommer speciallärare ut och är med på en eller flera lektioner och 

observerar. Sedan tar de med sig till EHT. 

 

Lärare B: Jag tar kontakt med specialläraren om jag inte har någon information kring en elev. 

 

Intervjuaren: Menar du information kring elevens läs- och skrivrelaterade förmågor? 

 

Lärare B: Mmm jaa jag tar kontakt med specialläraren och det är ju ofta när det rör sig om en ny elev. 

Det brukar oftast vara vid det första provtillfället där eleven kanske visar tydliga tecken på 

skrivsvårigheter.   

 

Intervjuaren: Får ni inte information kring nya elever och om de har behov av extrastöd eller särskilt 

stöd? 

 

Lärare B: Mmm joo oftast finns information redan. Men det är inte alltid jag fått ta del av den. Om det 

finns information har ju nästan alltid specialläraren information att ge mig.  

 

I samband med diskussionen kring den specialpedagogiska organisationen växer bilden fram kring ett 

underskott på speciallärare på samtliga skolor. Ingen de intervjuade lärarna anser att det finns fullt 

tillräckligt med speciallärarkompetens tillgänglig för mellanstadiet på skolorna. Endast en lärare är 

tillfredställd med den specialpedagogiska situationen överlag. Att inte få tillgång till speciallärare när 

lärarna har behov av dessa skapar enligt lärarna, stress, frustration och känslan att inte elever får det 

stöd de har behov och rätt till. 

 

Intervjuaren: Underbemanningen från spec. kan ju leda till en snävare prioritering kring vem som får 

stöd och på vilket sätt. 

Lärare E: Ja precis så funkar det här. Det är tillslut bara de som riskerar få F i årskurs 6 eller de som 

har åtgärdsprogram som får till gång till speciallärare. Det är därför vi har resurslärare. Det är de som 

jobbar med våra elever mest.  

 

Intervjuaren: Så resurslärarna är en form av speciallärare. 

 

Lärare E: ja det verkar så fast de har inte speciallärarutbildningen men de gör ett jättebra jobb. 
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Sammanfattningsvis är de intervjuade lärarnas uppfattning kring den specialpedagogiska 

organisationen att den är för liten i storlek. Det framkommer att de upplever en lägre nivå av 

prioritering gentemot mellanstadiet i jämförelse med både låg och högstadiet då resurserna enligt deras 

uppfattning i alltför stor omfattning placeras där. Det medför stress och en känsla av att lämnas 

ensamma med de elever som har behov av ökat stöd kring läs- och skrivrelaterade förmågor. Det 

speciallärarstöd som finns tillgängligt räcker endast till för att stödja de elever som har det absolut 

största behovet årskurs 6, dvs.  i stort sett bara de elever som riskerar att inte få betyg på grund av att 

inte nå målen i läsning eller skrivning.   

Undervisningsrelaterat stöd och handledning 

I vilka sammanhang behöver och får då läraren i svenska speciallärarens stöd? Detta både vad det 

gäller handledning och direkt stöd i undervisningssammanhang? Lärarna beskriver att de eftersöker 

undervisningsstöd i form av särskilt stöd för de elever som har dokumenterade svårigheter och riskerar 

att ej når målen. Detta sker inte i helklassammanhang eller i klassrummet på någon av de intervjuade 

lärarnas skolor. Det rör sig om stöd både i klassrummet men även enskilt eller i mindre grupp där man 

fokuserar på just den förmåga eleverna har svårigheter med. Eleverna får träffa speciallärare om det 

finns någon tillgänglig annars får de besöka resursgruppen som finns till hands på en av skolorna och 

få stöd där. Det finns dock en tydlig frustration hos lärarna på den skolan som tillhandahåller 

resursgrupp. De elever som har läs- och skrivsvårigheter får inte den hjälp och det stöd de behöver 

utan resursgruppen är främst skapad för att ge lugn åt elever som har koncentrationssvårigheter 

 

Lärare C: Vid t.ex. läsning vill jag att specialläraren arbetar med lässtrategier eller plocka fram lättare 

material. Det handlar också om att kunna erbjuda elever med särskilda behov mer läsning än vad jag 

kan erbjuda.  

 

Lärare F: Elever med läs och skrivsvårigheter får lida när det är ett underskott på speciallärare.  

 

Lärare A: Även om det är svårt att få tillgång till speciallärare behöver man dem i vissa lägen. 

Framförallt när det är kris behöver jag speciallärare. 

  

Intervjuaren: Beskriv mer vad du menar med när det är kris? 

 

Lärare A: Ja när en elev inte når målen och verkligen behöver fångas upp och öva specifika förmågor 

för att nå målen. Det är framförallt det jag menar med kris i det här sammanhanget.   

 

 Lärare F: Det bästa är att det skapats en högre nivå av lugn i klassrumet efter resursgruppen infördes. 

De stökiga och bråkiga eleverna får lugn och resten av klassen får lugn och ro. Samarbetet med 

resurslärarna har fungerat bra. /../ När vi hade speciallärare mer lättillgängligt tidigare jobbade de 

framförallt med elevernas lässtrategier. Det prioriteras inte hos resursgruppen där de mer jobbar med 

att bli klara med uppgifter som hämtas från helklassundervisningen. Det beror ju säkert på att de inte 

är utbildade speciallärare men de har ju i och för sig lärarutbildning så det borde ju gå att få till.   

 

Speciallärarstöd kring skrivande av åtgärdsprogram blir även tydligt när samarbete och 

handledningsaspekten med speciallärare diskuterades. Här finns olika synsätt kring vad man som 

lärare främst vill ha stöd och hjälp med kring åtgärdsprogrammet. Flera av lärarna ser ett kollegialt 

sammarbete kring åtgärdsprogrammen som en möjlighet att utbyta insikt och kunskap om elever i 

behov av särskilt stöd. Det finns även en vilja att speciallärare och den specialpedagogiska 
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organisationen ska ta ansvar (huvudansvariga) för åtgärdsprogrammen och att utförandet av åtgärderna 

följs upp och återkopplas av specialläraren tillsammans med mentor eller ansvarig ämneslärare.  

 

Intervjuare: Kring vad samarbetar du med specialläraren?  

 

Lärare B: Jag brukar skriva åtgärdsprogram tillsammans i samråd med specialläraren. Vi träffas och 

kollar över dem och så. O sen kollar vi om jag kan anpassa något i klassrummet. Tex lättare bok men 

som ändå följer läroplanen.  

 

Intervjuaren: Fungerar samarbetet bra kring detta tycker du? 

 

Lärare B: Jaa delvis men man skulle vilja att specialläraren hade bättre insikt kring eleven som sagt. 

Att det blir bättre anpassat efter eleven så att säga. 

 

Lärare E :  Jag får inget stöd av speciallärare men om jag fick det skulle jag behöva hjälp med 

åtgärdsprogram./… Ja jag vill att speciallären ska vara huvudansvarig för åtgärdsprogrammen och att 

skapa dem. Som det är nu måste mentor vara huvudansvarig och det tycker inte jag är det bästa för 

varken mentor eller elev./…/. Det är ju specialläraren som ska arbeta med att förstärka elevens 

förmågor som tas upp i åtgärdsprogrammet. Jag säger ju inte att mentorn ska stå utanför 

åtgärdsprogrammet men inte den som ska skriva det och vara huvudansvarig. 

Läs- och skrivsvårigheter 
Samtliga lärare efterlyser mer stöd kring att återvinna läslust och hur svårt det är att hinna med detta 

som ämneslärare. Det rör sig i flera fall om att hitta texter som de berörda eleverna finner läsvärda och 

intressanta. Det handlar också om att ha tid och utrymme att ge täta återkopplingar som är positiva och 

ges på ett sätt att de ge ökad läslust. Att vara insatt i en större variation av arbetsmetoder och ha 

tillgång till annan typ av material är något som flera lärare uttrycker. Mycket intressant information 

framkom kring speciallärarens nuvarande funktion kring läs- och skrivsvårigheter. Flera exempel visar 

på hur lärarna till varje pris vill försöka återvinna elevers stukade självkänsla men att de samtidigt inte 

har tid och utrymme till att stödja elever i tillräckligt stor utsträckning. Det finns inte tid att ge ett 

sådant stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen i helklass enligt lärarna.  

 

Lärare D: Specialläraren måste entusiasmera barnen eftersom för enkla texter som de kan läsa på egen 

hand ofta är för andefattiga och torftiga helt enkelt. De behöver få lite kraft bakom sig. 

 

Lärare C: Man måste försöka hitta texter som berör för någonstans har ju eleven lagt av. Man måste 

hitta inkörsportarna. Det är oftast pojkar som tappat läslust eller har svårt. Man hinner ju inte att få 

igång det här som klasslärare. Att återvinna dem. 

 

Här återfinns en tydlig bild av att få stöd av speciallärare med att återvinna elevernas läslust och på så 

vis få större möjlighet att vilja utveckla de nödvändiga lässtrategier som driver elevernas motivation 

och läsförståelse framåt i en positiv riktning.   

 

Intervjuaren: Talar du om fler sätt att närma sig texten än den traditionella enskilda läsningen? 

 

Lärare D: Mmmm, ja precis om man har utrymme att låta specialläraren arbeta med de elever som har 

särskilda behov i liten stöd grupp./…/ Specialläraren läser originaltexten och diskuterar texten med 

dem utifrån olika områden. Det här skulle faktiskt vara bra att kunna göra med samma elever i So eller 
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No ämnena också. Att koppla hjälpen man får i svenska med de andra ämnena./… Jag tror att snabba 

återkopplingar från speciallärare muntliga och skriftliga är ett bra sätt att öka motivation och att 

verkligen ta till sig olika läsförståelsestrategier. Men det kräver ju som sagt en period av 

intensivträning.  

 

Lärare H: Det kan ibland vara nödvändigt att gå ifrån och jobba enskilt med en elev när det rör sig om 

att utveckla specifika förmågor. Att jobba med en förmåga och hinna diskutera med eleven och vrida 

och vända lite mer på det som eleven har problem med. Att tillsammans med specialläraren och mig 

hitta verktyg att kunna arbeta med liknande uppgifter mer på egen hand längre fram. 

 

Lärare G: Det som framförallt upplevs som svårt och problematik kring är skrivuppgifter. Det är både 

elever som har dyslexi och som har en rad svårigheter kopplat till det. Just problem att komma igång 

med uppgifter.  Sen har du de som har svårt att få något gjort och som saknar en egen motor. Det är 

nästan det svåraste eftersom man inte har en tydlig bild av vad och varför den eller de eleverna inte vill 

eller orkar jobba. 

 

Intervjuaren: Vid skrivuppgifter som du nämner skulle det vara bra att höja nivå av närvaro från 

specialläraren? Kanske vara med i klassrummet?  

 

Lärare G: Ja specialläraren skulle ju kunna vara med i klassrummet och iaktta och träffa de elever som 

inte vill skriva. Se hur eleverna fungerar i interaktion med andra elever och då både fungera 

handledande för läraren och stöd för eleverna.   

 

Ett annat område som specialläraren anses ha kunskaper och insikt kring är användandet av 

kompensatoriska hjälpmedel vid läs- och skrivrelaterade arbeten. Att specialläraren ska vara den 

pedagog som i första hand är den som ska presentera och distribuera dessa hjälpmedel är en 

uppfattning som delas av flera av de intervjuade lärarna.  

 

Behovet av speciallärare utifrån betyg årskurs 6 
Den inställning lärarna har kring skillnaden mellan årskurs 4-5 och årskurs 6 då betyg kommer in i 

bilden är framförallt att undervisningen blir mer målstyrd. De anser att bilden av elevernas behov blir 

tydligare när betygskriterierna börjar användas. Samtidigt beskriver flera lärare en skarp linje utifrån 

elevernas perspektiv före och efter betygets påverkan på dem. Elever är inte lika lättillgängliga att ta 

emot stöd och hjälp från speciallärare om det handlar om uppgifter som inte ligger i linje med resten 

av årskursen/klassen.   Betygshetsen hos många elever gör det svårare att motivera specialpedagogiska 

insatser som inte är direkt förankrade i betyget. Hos lärarna finns en genomgående uppfattning att det 

är lättare att få tillgång till stöd av speciallärare då betyg kommer in i bilden årskurs 6.   

 

 

Lärare A: Jag har haft elever som övergått till årskurs 6. Pressen blir hårdare när betyg kommer in i 

bilden. Det har blivit mer press på eleverna på mellanstadiet nu. Det har ju gjort att man jobbar mer 

mot kunskapskraven. Fördelen med det tycker jag att man sätter in insatser tidigare nu. Förut sköt man 

det framför sig.  

 

Lärare B: Jag tycker att man kan se både fördelar och nackdelar med betyg. Man får en klarare bild av 

vilka elever som har behov av särskilt stöd eller anpassningar. Samtidigt är man mer… 

. 
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Intervjuare: Hur menar du med styrd?’ 

 

Lärare B: Ja jag menar mot betygskriterier och kunskapskrav, det är bra på så vis att man som elev 

och undervisande lärare lättare kan gå rakt på sak så att säga. Samtidigt vet jag ju att det är svårare att 

utveckla elevers läs- skrivförmåga utanför ordinarie undervisningens upplägg.  

Här blir det ju ändå viktigare att ha en tät kommunikation med speciallärare eller spec för att 

synkronisera specialpedagogik med ordinarie undervisningen. 

 

Lärare F: Det känns som att betyget ger en klarare bild av elevernas behov av stöd samtidigt som det 

begränsar utrymmet för specialpedagogiken framförallt om eleverna är betygshetsande och har ett 

alltför stort fokus på betyg och inte vill eller kan förstå att man behöver jobba med uppgifter som 

delvis inte blir bedömda. Här krävs ett samarbete med specialläraren för att synka detta. 

 

Speciallärarens roll och profession  
 En rad olika beskrivningar av speciallärarens roll framkom under intervjuerna. De beskrevs utifrån 

den bild de har av speciallärare och de erfarenheter de fått av speciallärarens yrkesroll och funktion. 

Samtliga har en syn på speciallärarens unika möjlighet att genom mer tid och utrymme skapa en 

fördjupad inblick och kontakt med de elever som ämnesläraren inte har samma möjligheter att ta sig 

an. Det finns en samlad positiv bild av specialläraren hos de intervjuade lärarna där specialläraren är 

den som kan lokalisera vad eleven har för problem. Detta genom att kartlägga och komma med andra 

förslag på upplägg och möjligheter till att nå eleven på bästa sätt. Det rör sig också om att fördjupa det 

kollegiala lärandet. Kring detta framkom mycket att beskriva. Uppfattningen varierar mellan konkreta 

kartläggande uppgifter till andra av mer av diffus natur där specialläraren är en lärare som ska vara 

extra duktig på att skapa relation med elever och att relationen ger det svängrum och utrymme som 

klasslärare av olika anledningar inte hinner med.  

 

Lärare F: Jag tycker att en speciallärare ska vara bra på att förstå eleverna. En kompetens hos 

specialläraren ska vara att fånga upp eleven och finna andra vägar för att nå fram till eleven och att 

sätta sig in i dennes situation och behov. 

 

Lärare G: Egenskaper då, eh, ja självklart ska den kunna få inblick i vilken form av stöd eleven 

behöver få./…/ ja vad som passar just den individen och kanske inte bara fortsätta vårat arbete utan 

komma in med andra ingångar och nya arbetssätt. 

 

Intervjuaren: Utveckla samma förmåga men hitta andra sätt att nå eleven på det sätt som passar denna 

bäst eller hur menar du? 

 

Lärare G: Andra vägar in då man är låst vid att styra hela klassen och har inte riktigt utrymmet att ta 

sig an det här. Problemet som kan bli här är ju att det kan bli för många individuella upplägg som man 

ska hålla reda på. Här behövs verkligen speciallärarens stöd och insats. 

Intervjuaren: Menar du att specialläraren kan hjälpa dig med att hålla fler lösningar i gång menar du? 

 

Lärare G: Ja, det är dokumentation och arbete med varje elevs individuella handlingsplan så det är rätt 

mycket att göra.  
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Andra lärare uttrycker en liknande beskrivning av specialläraren. Att det är en pedagog som ska finna 

lösningar för eleven. Här handlar det inte första hand inte om att undervisningen ska förändras utan 

mer om att specialläraren ska ha tid och utrymme att hjälpa stötta eleven så att denne förstår uppgiften 

i dess helhet.  

 

Lärare E: En speciallärare måste vara expert eller i vart fall duktig på att samtala med elever. För att 

kunna fånga upp dem och att jobba fördjupande. Mer riktat mot det eleven verkligen behöver öva 

på./…/  En mer fördjupad språkkunnighet och vara mer detaljerad och varierad.  

Lärare B: Att möta eleven där den befinner sig genom en bra och fördjupad relation. Det är i alla fall 

den uppfattning jag fått kring de speciallärare jag arbetat med har lyckats./…/ Vara bekant med 

metoder som läraren i svenska kanske inte har tillgång till eller tid och möjlighet att sätta in. 

Samarbete är ju viktigt mellan mig och specialläraren för att få en bra synkning för eleven.  Det förstår 

väl vem som helst.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att specialläraren bör och ska vara expert och extra kunnig i att 

utreda/kartlägga vilka svårigheter eleven har med läsning och skrivning. Specialläraren ska dessutom 

vara duktig på att skapa en bra kontakt med elever som har behov av särskilt stöd. Både för att skapa 

trygghet och samarbetsmöjlighet att vara en vuxen som eleven kan finna motivation hos och lita på.   

 

Inkludering 
Inkluderingstanken är i aktivt bruk på de intervjuades skolor men inte på det sätt som lärarna själva 

anser är optimalt och bäst lämpade sättet att utföra det på.  De upplever sig satta under press och anser 

att de kämpar relativt isolerade och ensamma med att få extra stöd och särskilt stöd att fungera. Det 

diskuteras om upplägg kring elevers individuella behov men hur dessa ska bemötas av en ensam lärare 

som både ska hålla reda på vad eleverna har blivit tilldelade för lösningar i sina handlingsplaner och se 

till att de får detta. Samtidigt ska läraren genomföra undervisning på en nivå som driver alla framåt 

utifrån den nivå (proximala nivå) där de befinner sig. De intervjuade lärarna har en ungefärligt lika 

uppfattning av vad de anser inkludering är. Att det är en lösning för att verkligen skapa en skola för 

alla. För att det ska fungera krävs det enligt de intervjuade lärarna en flexibilitet och rörlighet i 

systemet lokalt på skolan men även regionalt och nationellt inom skolpolitiken. Känslan av ensamhet 

och otydlighet kring inkluderingen är också något samtliga intervjuade delar. Avsaknad av 

speciallärare/specialpedagoger som driver inkluderingen är ett centralt problem hos samtliga.  

 

Lärare F: jag skulle verkligen vilja ha mer info kring detta och hur skolan vill styra det hela kring 

inkluderingen. Det är inte heller någon uppbackning från spec. vilket känns så där faktiskt.   

 

Lärare B: Vi har en tydlig policy kring inkludering och det är att den är aktiv och funktionell. 

Däremot vet jag inte om jag kan säga att det fungerar så tillfredställande som ledningen vill ge sken 

av. Jag menar att jag känner mig lämnad rätt så ensam. Det är svårt att hålla en jämn 

undervisningsnivå i en klass som är ojämn utifrån förmågor och förutsättningar.   

 

Lärare D: Inkludering är bara ett sätt att spara in på resurser. Även om tanken är god om det fungerar 

som det ska.  

 

Lärare H: Vi jobbar inkluderande här men har samtidigt inte så mycket samarbete kring det hela med 

speciallärare. Det gör att både jag och flera av mina kollegor känner sig rätt ensamma.  
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Att specialläraren spelar en viktig roll i detta inkluderingspussel framkommer också hos flera av de 

intervjuade. De ansåg att inkluderingen är en bra idé i princip men att det ställer stora krav på 

undervisande lärare. Lärarna ansåg att de behöver stöd att inkluderingen ska fungera, men att detta 

stöd i hög grad uteblivit. Specialläraren skulle kunna vara den person som hjälper lärarna på olika sätt. 

 

Lärare F: ja, vi får ju ingen uppbackning från spec. kring det här. Inte tillräckligt i alla fall. Det finns 

för många olika sätt att se på inkludering och jag tycker att skolan borde skapa mer konkreta 

styrdokument kring inkludering. Så borde det skapas riktlinjer som är enkla och som alla inblandade 

arbetar mot. Jag tycker att man skulle återkoppla kring inkluderingen oftare för att på så vis kunna 

förändra riktlinjerna.  

 

Intervjuare: Vad skulle ni behöva för att det skulle kännas tillfredställande? Beskriv lite närmare om 

du kan? 

 

Lärare F: Ja så att folk talar samma språk så att säga. Jag tycker att ibland tolkar ledningen det på ett 

sätt och lärarna på ett annat. Här skulle specialläraren kunna kliva in och ta över styrpanelen. 

 

Lärare B: När allt ställs på sin spets är man lämnad rätt ensam eller ensam. Jag har tex 18 ordinarie 

elever och 14 SVA elever i klassrummet samtidigt utan nåt stöd från specialärare eller SVA lärare. Det 

kanske är en verklighet för många lärare i landet men jag tycker det känns lite som att bli lämnad i 

sticket så att säga.  

 

Intervjuare: Hur menar du nu, det här var verkligen intressant Kan du beskriva mer kring det här? 

 

Lärare B: Jaaa jag menar det kanske inte krävs speciallärarnärvaro på alla mina pass med den här 

klassen men ett par pass i månaden. Eller kanske att man kan kalla på specialläraren när det ska 

arbetas med läsförståelse eller regelrätta skrivövningar. Jag menar specialläraren skulle kunna gå iväg 

med elever då efter att jag haft genomgång.  

 

Lärare G: Vi jobbar inkluderande men har inte mycket samarbete med speciallärare kring det. Jag 

menar vi samtalar aldrig hur vi gemensamt ska kunna få inkluderingen att fungera på ett smidigare och 

bättre sätt.  De samtal vi har handlar mest om ÅP och stöd kring dem.  

 

Sammanfattningsvis ser man tydligt hur lärarna tycks uppleva att kraven på att tillgodose alla blir allt 

högre och mer komplexa då inkluderingsprocessen är aktiv.  Detta samtidigt som det inte tillförs fler 

resurser i form av fler vuxna i klassrummet. Endast en av de intervjuade var emot inkludering i den 

form som den genomförs och som den överlag genomförs på landets grundskolor. Att speciallärare har 

en central roll kring inkludering är något alla instämmer kring. Speciallärare skulle vara de som håller 

i rodret och sköter återkoppling och utveckling inom inkludering.  

 

Kan något förändras  
Mycket framkom kring lärarnas verklighet och den allmänna uppfattningen om underskottet på 

specialärare. Detta underskott var något de ville förändra och förbättra. Bland annat med fler anställda 

speciallärare per skola.  En speciallärare per årskurs var en optimal nivå enligt de flesta lärarna. Det 

skulle kunna bidra till större möjlighet till dubblering i klassrummet och att kunna arbeta 
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specialpedagogiskt på bredare front.  Mer samarbete med speciallärare önskades av samtliga 

intervjuade lärare, samt en permanent dubblering också kallad tvålärarsystem var något som sågs som 

något positivt.  

 

Samarbete och handledning utifrån lärarnas perspektiv 
Att få handledning och/eller stöd från specialläraren är det område som enligt intervjuerna är det som 

anses vara speciallärarens viktigaste funktion. Då lärarna har åskådliggjort en skillnad mellan samtal 

och handledning blir det bäst att här dela upp dessa i handledande samtal och samtal på en jämbördig 

nivå som är mer av ett ömsesidigt kollegialt samarbete mellan yrkesgrupperna. Utifrån vad lärarna 

själva beskriver är handledning ett av de områden där specialläraren ska vara insatt och kunnig kring. 

Här är det specialläraren som genom expertis ska stödja och utveckla områden läraren har svårigheter 

kring. Det handlar som tidigare redan nämnts om åtgärdsprogram och processen kring dessa. Detta 

gäller även andra områden som ligger utanför undervisningen. Kartläggning och analys med hjälp av 

kartläggningsmaterial samt material som specialläraren tillhandahåller är sådana områden där 

handledning efterlyses. Det finns även ett behov av handledning kring kompensatoriska hjälpmedel. 

Däremot framkommer inget önskemål om handledning av den egna klassundervisningen. 

 

Lärare C: Har inte behov av enkelriktad samtalstid utan snarare skulle jag vilja samtala för att 

utveckla samsynen på åtgärdsprogram. Eller nationella prov och måluppfyllelse.   

 

Lärare B: hmm, jaa handledning som berör undervisningen är jag inte intresserad av. Däremot vore 

det bra att veta mer kring alla kompensatoriska hjälpmedel som eleverna sitter och jobbar med men 

som de inte kan alla gånger. 

 

Intervjuare: Beskriv lite närmare vad du syftar på, i vilka sammanhang är det problematisk för dig 

kring kompensatoriska hjälpmedel?  

 

Lärare B: Jag menar de elever som har dyslexi och har rätt till datorstöd i undervisningen. Alltså, de 

har ju flera hjälpmedel som ska stödja deras skrivande eller läsande men jag har inte koll på hur de 

fungerar. Kring det vore det bra att få handledning.  

  

Lärare E: Jag skulle vilja ha stöd och samtala kring åtgärdsprogram. Handledning vill jag bara ha om 

det är något jag inte alls kan. Det skulle i sådant fall vara kompensatoriskt stöd i olika former jag kan 

behöva handledas kring. Annars är det samtal med specialläraren jag i första hand vill ha.  

 

Angående samtal handlar det mer om ett ömsesidigt samtal där man gemensamt med specialläraren 

finner utvägar och planerar för elever i behov av särskilt stöd eller de som får extra anpassningar men 

som ej har ett aktivt åtgärdsprogram. Handledning vad gäller lärarnas klassundervisning tycks inte 

vara något lärarna efterfrågar.  Det som önskas är samtal kring samplanering av undervisning där 

också sambedömning efterfrågas.  Det innebär att de vill i större utsträckning bedöma elever 

tillsammans med speciallärare. I synnerhet de som är aktiva i åtgärdsprogram och arbetar med 

uppgifter hos både de intervjuade lärarna och speciallärare.  

 

Lärare G: Vore ju bra med en organisation som kunde erbjuda regelbundna tider för samtal. Jag 

menar framförallt för samtal kring elever med särskilda behov. Samtala kring elevernas undervisning 

inte kring vad som är deras problem. Att man skulle ta det ett steg längre./…/Ja att samplanera vissa 
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moment med en lärare till är alltid utvecklande. Bara att kunna samtala och diskutera de idéer och 

tankar jag har med någon annan.  

 

Lärare B Jag sambedömer vissa uppgifter med speciallärare, framförallt de som vi har jobbat med 

båda två. Jag känner att när vi sambedömer stärks både min och speciallärarens kompetens. Det blir ju 

en ömsesidig utveckling när man diskuterar och bedömer ett material och elev men från två olika 

undervisningsformer och situationer.  

 

Samtalet och det kollegiala lärandet 
Samtal och samverkan med specialläraren skulle ge en skjuts framåt vad det gäller en gemensam syn 

på specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. Istället för framtvingade och akuta samtal 

kring elever som riskerar att ej nå målen skulle ett mer långsiktigt samarbete med kontinuerliga träffar 

vara att föredra enligt några av lärarna.  

 

Lärare G: Prata med dem och föreslå skrivande i andra konstellationer gå iväg med en eller ett par och 

arbeta eller så. Det vore fantastiskt om man kunde få det stödet och då gemensamt diskutera både 

kortsiktig och långsiktig lösningar på hur man återskapar vilja och motivation hos eleverna. Då skulle 

specialläraren både fungera handledande för läraren och vara ett direkt stöd för eleven./…/ Ja en sån 

handledning blir ju något helt annat än att sitta på ett rum och diskutera en elev som man kanske inte 

ens har träffat./…/ Det vore ju bra att ha en organisation där man kunde samtala kollegialt. I vart fall 

ha regelbundna tider där man samtalade specifikt kring elever utifrån undervisning och upplägg inte 

bara deras problem utan hur undervisningen skulle kunna anpassas så den funkar för elever med 

särskilda behov i läsande eller skrivande.  

 

Lärare A:  Mmm där kan jag tycka att ganska ofta om jag nu backar bandet och kollar tillbaka på de 

skolor jag jobbat på så är spec är en liten enhet som jobbar för sig. Jag kan ju tycka att man mer vill ha 

med sig spec när man planerar. När man planerar för en årskurs så vill man ha med sig specialläraren 

redan där för att få med sig de individuella lösningarna som ofta krävs för att det ska fungera. Och 

skulle de vara med redan i den fasen då går det kanske att finna lösningarna som då gör att 

specialläraren inte är med i undervisningen. Så det skulle vara ett ultimat sätt att arbeta, jag har faktiskt 

aldrig jobbat där det funkar så./…/ Man skulle kunna få till de där samtalen på ett enklare sätt. Ja typ 

boka, i en sund verksamhet ska det finnas utrymme och inte behöva fylla i blanketter o annat för att få 

till det. Att det ska gå att få en akut tid. Där man kan få sitta och bolla.  

 

Stöd underlektionstid tvålärarsystem  
Samtliga lärare diskuterade positivt kring införande av ett tvålärarsystem. En viss tveksamhet infann 

sig dock när frågan ställdes vid intervjun. De resonerade kring hur upplägget kan bli utnyttjat av vissa 

som skulle utnyttja situationen för att gå iväg på andra sysslor och lämna en lärare kvar. Efter en del 

diskussion kring detta kom de fram till att ett tvålärarsystem skulle vara ett stort lyft för inkludering 

och delaktighet. Att negativt relaterade aspekter kring ett tvålärarsystem kommer lösa sig på sikt samt 

att det är sådant man får räkna med. Grupparbeten och flexibiliteten i klassrummet skulle ta ett rejält 

kliv framåt.  Vilka typer av lärare som skulle bilda parbildningarna i klassrummen varierade dock. Att 

specialläraren vid behov skulle vara delaktig var dock något som samtliga ansåg vara bra och 

nödvändigt. Vissa ansåg till och med att ett tvålärarsystem i bästa fall skulle göra specialläraren 

överflödig. 
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Lärare A: När jag jobbat mot en speciallärare, teamet och dubblerat och fått jobbat ihop har det varit 

ultimat tycker jag./…/ Är man två proffs behöver man inte mer för att fungera på egen hand. Då 

behöver man inte ens en speciallärare. Klart specialärarna behövs men jag kan tycka att det handlar 

framförallt om ”hur jobbar vi” det handlar om arbetsmetoder o hur man väljer att organistera det. 

 

Lärare B: Jag ser stora möjligheter i ett tvålärarsystem. Att kunna dela upp klassen efter genomgång 

och blanda starka och svaga elever på ett omsorgsfullt sätt. /…/ Viktigt att den andra läraren är duktig 

eller specialist kring elever med läs- och skrivrelaterade svårigheter. Gärna dubblera med speciallärare 

eftersom man då kan jobba inkluderande på ett annat sätt.  

 

Lärare G: ) Jag tycker det skulle vara väldigt skönt med tvålärare i klassrummet. Ibland går vi dubbelt 

på vissa lektioner och det tycker jag är väldigt givande. Jag tycker det är jättebra. Man kan ju i alla fall 

starta upp undervisningen men sen att kanske en går iväg med halva klassen eller så är vi två här inne 

och hjälper varandra.  

 

Lärare F: Jag tror mycket på tvålärarsystem. Det skulle göra skolan flexiblare, tryggare och större 

möjligheter att inkludera på riktigt.  

 

Intervjuare: Hur menar du att tvålärarsystem skulle ge inkludering på riktigt? 

 

Lärare F: Jag tror stenhårt på tvålärarsystem. Precis som jag var inne på kring en speciallärare per 

årskurs. Att vara två lärare i klassrummet skulle vara ett otroligt lyft för undervisningen och 

klassrumsmiljön för alla inblandade. Tänk att planera och strukturera med en annan lärare. Att vara två 

vuxna som kanske inte är lika i sin stil men som tillsammans skapar en tryggare lugnare atmosfär i 

klassrummet. Som tillsammans kan bedöma och verkligen lyfta det kollegiala lärandet. Att kunna få 

en långsiktighet istället för att bara släcka akuta bränder. 

 

Sammanfattningsvis är inte handledning kring lärarnas klassundervisning efterfrågat. Detta på grund 

av att de intervjuade lärarna anser bemästra detta och behöver ej handledning. De vill snarare ha en 

samplanering och sambedömning tillsammans med speciallärare. Något som de anser skulle gynna 

alla elever men i synnerhet elever i behov av särskilt stöd. De intervjuade lärarna diskuterade även 

kring tvålärarsystemet. En företeelse de uppfattar som något positivt utvecklade av 

inkluderingstanken/processen. Den mellan lärarna delade uppfattningen är att ett tvålärarsystem bör 

skapa mer flexibilitet och högre grad av kollegialt samarbete och lärande. Det blir mer möjlighet att 

arbeta specialpedagogiskt och skapar även utrymme för grupparbeten och gruppsamtal i olika 

sammanhang.  Det finns en risk med obalans mellan de två lärare som arbetar gemensamt men att det 

är något som troligtvis skulle lösa sig på längre sikt både på grund av professionalitet som 

organisationen på skolan i sin helhet.  

Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet beror delvis på huruvida medverkande intervjuade pedagoger och jag har tolkat 

frågorna på samma vis. Min uppfattning om att detta har varit fallet, bygger delvis på att jag själv 

arbetar som lärare med flera års erfarenhet och därför tolkade de intervjuade lärarnas respons till att de 

förstod frågan så som den var tänkt att förstås. Vi använde samma språk och hade en delad förståelse 

kring de situationer frågorna kretsade kring. Jag behövde aldrig upprepa eller förklara intervjufrågorna 

vid något tillfälle utan de förstod frågan vid första tillfället den ställdes. Jag upplevde därför att det kan 
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ha bidragit till att svarens tillförlitlighet befann sig på en acceptabel och stabil nivå. Intervjuerna hade 

som syfte att fånga de olika förväntningar som grundskollärarna hade på speciallärarrollen.  

 

Att använda mig av en semistrukturerad intervjuguide kunde fokus hållas relativt väl mot det jag sökte 

svar på. Samtidigt fanns utrymme för följdfrågor för vad som var relevant. Vid de tillfällen som 

intervjusvaren gled iväg för långt ifrån ursprungsfrågan som ställts fick jag avsluta detta genom att 

ställa nästa förberedda fråga. Att genomföra sju intervjuer på 5 olika skolor i tre kommuner gav ett bra 

och varierat underlag där svaren alltså varierande mellan skolor men också mellan lärare från samma 

skola.  

 

Vidare var könsfördelningen ojämn då endast en av de åtta lärarna var man. Detta anser jag inte 

påverkar resultatet då det inte finns något genusrelaterat perspektiv i mitt syfte eller frågeställning. Det 

hade dessutom troligvis blivit svårare att få tag i en jämnt fördelad respondentgrupp hos lärare i ämnet 

svenska på de aktuella skolorna. Det hade betytt att jag fått söka intervjukandidater och skolor utifrån 

både kön och professionalitet.  

 

Vad gäller ålder var den relativt jämt fördelad men inte heller respondenternas ålder togs i beaktning 

under min resultatanalys. Det faktum att undersökningen genomförts på de aktuella skolorna och att 

just de skolorna ställde upp kan eventuellt påverkat resultatet i positiv riktning. Skolor som ställer upp 

i sådana sammanhang kan mycket väl göra det för att visa upp en verksamhet de är stolta över och 

nöjda med.  

 

De berörda skolorna tog emot mig med ett nyfiket och positivt bemötande både från skolledning och 

ämneslärarna. Jag vill ändå vara tydlig med att jag inte upplevde att information kring deras 

uppfattning om det jag frågade kring påverkades av skolans policy eller lojalitet på något vis. I de fall 

lärarna hade var tveksamma till olika områden som diskuterades presenterade de detta utan att försöka 

hålla tillbaka något. Detta höjer tillförlitligheten på svaren ytterligare. Ett annat faktum som kan ha 

påverkat svaren i en positiv riktning är att jag berättade att jag ska bli speciallärare själv. Det kan bidra 

till att den bild som kommit fram är något mer positiv än om jag inte sagt det eller en annan person 

skulle gjort samma intervjuer.  

Etiska reflektioner efter genomförd studie  

Det är alltid känsligt att ställa frågor till en lärare om dennes yrkesverksamhet. Då i synnerhet kring 

vad som görs kring elever i behov av särskilt stöd. Detta när de har krav att samtidigt tillgodose övriga 

elever med intresseväckande undervisning. Det kan bli känsligt då det kan väcka tankar om eventuella 

tillkortakommanden i undervisningsprocessen.  

 

I intervjusituationerna var jag hela tiden medveten om att skapa och eftersträva en jämbördig relation 

med respondenterna. Detta utifrån insikten om att jag som intervjuledare hade ett maktövertag. I och 

med att jag själv är lärare har jag vetskapen om att detta är viktigt att ta hänsyn till i ett samtal för att 

skapa ett gott samtalsklimat. Jag undvek att komma med bedömande kommentarer utan lyssnade 

uppmärksamt och objektivt.. Många sade att de upplevde intervjun som intressant och de såg 

avslappande ut och var genomgående positivt inställda till att berätta om sin situation som lärare. 
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Resultatdiskussion 

Vilken typ av samarbete har ämneslärare och speciallärare idag? 

Undersökningen visar att de intervjuade ämneslärarna i studien anser att det finns ett behov av mer 

samarbete mellan ämneslärare och speciallärare. Det begränsade utrymmet till samarbete som lärarna 

beskriver, handlar framförallt om kortsiktiga samarbeten för att lösa akuta situationer och behov.  

Samarbetet rör främst de elever som är igång och arbetar med åtgärdsprogram. Det rör sig främst om 

att tillsammans med specialläraren finna ett väl valt och balanserat studiematerial som ligger inom 

dessa elevers proximala utvecklingszon. Ett engagerande studiematerial är också något Westlund 

(2012) poängterar som viktigt för att behålla självkänslan och utveckla elevernas motivation och vilja 

till att utveckla sitt läsande och skrivande.   

 

I de fall där åtgärdsprogram skrivits ska särskilt stöd sättas in av speciallärare eller specialpedagog. 

Samarbete kring skapandet av åtgärdsprogram tycks ha fungerat på de skolor där de intervjuade 

lärarna arbetar även om det i flera fall rör sig om särskilt stöd utfört av lärare som ej har 

specialpedagogisk utbildning. Anledningen till detta är en prioriteringsfråga där ett samarbete med 

speciallärare inte ansågs vara nödvändig för att genomföra åtgärdsprogrammets förslag.  Samarbetet 

har dock inte den flexibilitet och balans som de intervjuade lärarna helst skulle se. Flera lärare skulle 

bland annat vilja ha mer stöd med själva skrivandet av åtgärdsprogrammen samt att en speciallärare är 

huvudansvarig för att åtgärderna genomförs. Det kan nog vara befogat då det ofta rör sig om elever 

som specialläraren känner till väl sedan tidigare. Det är också något Asp-Onsjö (2008) beskriver som 

centralt kring åtgärdsprogrammets förfarande. Att involverad personal har ansvaret för 

åtgärdsprogrammet.  

 

  Det kan vara svårt och problematiskt om det ligger på mentorns roll att skriva åtgärdsprogram om 

denne arbetar som slöjdlärare, gymnastiklärare eller är fritidspedagog och om det samtidigt rör elevens 

svårigheter i ämnet svenska. Det kan ligga till så som en lärare uttrycker det att läraren inte ingår i 

samma arbetslag som den åtgärdsansvarige. I sådana fall framför allt om det rör sig om en mer 

omfattande åtgärd i flera ämnen kan det vara en fördel om specialläraren är ansvarig för 

åtgärdsprogrammet.  

 

Specialläraren ska enligt de intervjuade främst arbeta med att planera, tillrättalägga material, 

disciplinera och åtgärda problemen för en enskild elev medan klassläraren har ett vidare ansvar och 

också upplever sig ha ansvar för att informera och delge specialläraren kring kommande 

arbetsuppgifter i klassundervisningen. I de fall åtgärdsprogram skrivs i ett ämne som en mentor 

undervisar inom bör det samtidigt inte vara något problem. Visserligen kan läraren vara helt oerfaren 

kring åtgärdsprogram, eller kan det röra sig om en annan typ av åtgärdsprogram etc. som är ny för 

läraren. Det gör att läraren kan behöva handledning av specialläraren kring formulerandet av 

åtgärdsprogrammet. 

 

 Det man kan säga som kom fram kring de intervjuade lärarnas samarbete med specialläraren är att de 

delvis tycks ha ett traditionellt specialpedagogiskt perspektiv där de vill ha hjälp att lösa situationen 

kring elever som stör ordningen i klassrummet och att dessa elever får hjälp utanför klassrummet. 

Detta traditionella perspektiv på specialundervisning kan enligt min uppfattning bero på 

speciallärarbrist vilket medför svårigheter för speciallärarna att hinna med uppgiften att närvara i 

klassrummet tillsammans med ämnesläraren i svenska och helklass.  

Ett par av lärarna hade inget samarbete alls och kände att de i stor utsträckning var lämnade ensamma. 

De upplevde hur just mellanstadiet blivit de år då eleverna får minst specialpedagogiskt stöd. De 
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resonerade kring vad detta beror på och kom fram till att det därför rör sig om stöd kring 

åtgärdsprogram och annan specialpedagogisk dokumentation där flera ämneslärare vill skjuta över 

ansvaret till specialläraren. Lärarnas uppfattning var i hög grad att specialläraren ska vara 

huvudansvarig kring skrivandet och dokumentationen av elevernas behov av särskilt stöd och vilka 

stödåtgärder som ska sättas in via åtgärdsprogrammet.  En bild av otillräcklighet och en viss 

frustration blev tydlig hos flera av de intervjuade lärarna. Att enbart ha tillgång till speciallärare vid 

akuta situationer och vid testperioder av elevers läs- och skriv förmågor var ingen nöjd med. Det som 

efterfrågades av de intervjuade lärarna var framförallt mer kvalitativ tid i form av kollegialt samarbete 

med gemensamma samtal kring elever och en större och långsiktighet både kring hela årskursens 

utveckling men även de elever som befinner sig i riskzonen eller som är i behov av särskilt stöd. Detta 

stämmer överens med tidigare studie av bland annat El Gaidi (2007). Denne beskriver hur en skicklig 

lärare bör kunna dra nytta av både goda och mindre lyckade undervisningssituationer genom att 

reflektera över undervisningen och sedan utifrån olika kunskapskällor förhålla sig till hur en eventuell 

förändring kan komma att se ut. 

 

Vidare sätter en skicklig lärare elevernas som sitt eget lärande i centrum. Reflekterandet bör i 

sammanhanget ske kollektivt och då göras tillsammans med kollegor (El Gaidi, 2007). Lagnelotz 

(2014) menar på ett liknande sätt att förutsättningar för en förändrad undervisning som är till gagn för 

alla kräver en arena där fler beslut kan skapas gemensamt med speciallärare eller annan behörig lärare 

beroende på situation  (Lagnelotz, 2014). Just kring samarbetet i klassrummet mellan lärare och 

speciallärare har undersökningen kommit fram till att de intervjuade lärarna ansåg att det är svårt för 

speciallärare och klasslärare att få till ett bra samarbete i dagsläget.  Detta är också något som beror av 

brist på tid att få till sådana möten och att organisationen inte ger tillräckliga tydliga signaler till både 

speciallärare som ämneslärare/klasslärare att sådana möten bör ske kontinuerligt.   

 

Speciallärarens profession utifrån läs- och skrivutveckling 
Kring de elever som har dyslexi eller annan form av läs- och skrivsvårighet framkom också en syn på 

och speciallärarinsatsens syfte och åtgärder. Läsgrupper som leds av specialläraren var ett exempel på 

detta. Mycket intressant information beskrevs kring speciallärarens nuvarande funktion kring arbete 

med läs- och -skrivsvårigheter. Här gav lärarna en tydlig bild av sin vilja att stärka elevernas 

självkänsla eller att återvinna denna. Att återskapa och utveckla elevers lust att läsa och skriva är en 

central uppgift hos specialläraren enligt de intervjuade lärarna. Flera exempel visar på hur lärarna till 

varje pris vill försöka återvinna elevers stukade självkänsla men att de samtidigt inte har tid och 

utrymme till att stödja elever i tillräckligt stor utsträckning. Det finns inte tid att ge ett sådant stöd 

inom ramen för den ordinarie undervisningen i helklass. Detta är också något som bland annat 

Westlund (2012)  anser vara det viktigaste området att få en positiv utveckling inom. När elever får en 

högre självkänsla och självförtroende för att läsa kan även lässtrategier läras ut större omfattning vilket 

resulterar i en positiv spiral. 

 

 Resultatet är att konstruktionen byggnadsställningen kring elevernas läsande succesivt kan monteras 

ner när de olika strategierna blir invanda och deras innebörd och funktion har förståtts och accepterats 

av de elever som har lässvårigheter av olika slag (Westlund, 2009). De intervjuade lärarna efterlyser 

mer möjligheter för elever med läs- skrivsvårigheter att få lästräna i mindre grupp samtidigt som 

undervisningen anpassas individuellt. Detta är också något som Westlund (2009) menar att 

undervisningen måste formas utifrån elevens proximala utvecklingsnivå är också något som 

forskningen på bred front anser är nyckeln till en positiv läs- och skrivutveckling. Här är det återigen 
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inte eleven som ska formas och anpassa sig efter undervisningen utan undervisningens karaktär och 

svårighet utifrån elevens kunskapsnivå (Westlund, 2009). Använder specialläraren sin kompetens och 

profession att uteveckla elevernas läs- och skrivförmåga på ett sätt som parterna är överens om eller 

finns det brister i samsynen kring vilken undervisning och vilka elever ska priorieteras och hur sker 

denna prioritering?   

 

Ett annat område som berör läsning är den kring kompensatoriska hjälpmedel.  Där handlar det utifrån 

ett kategoriskt perspektiv mycket om att elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi ska få möjlighet 

att hinna med i samma takt som resten av klassen med hjälp av inlästa böcker och digitalt skrivande på 

Ipad eller PC. Man kan väl här urskilja ett dilemma mellan traditionellt och relationellt perspektiv då 

kompensatoriska hjälpmedel både kan anses vara en anpassning av miljön och en anpassning av en 

elevs tillkortakommande (Nilholm, 2007).  Att få stöd av speciallärare kring kompensatoriska 

hjälpmedel och hur dessa fungerar var något som efterfrågades av de intervjuade lärarna. 

Kompensatoriska hjälpmedel bidrar till att elever kan både läsa och lyssna på texter samtidigt. 

Anledningen till användande av kompensatoriska hjälpmedel var enligt de intervjuade lärarna att 

eleven då i inte behöver läsa andra och mer lättlästa böcker än resten av klassen. Det är i mina ögon ett 

traditionellt synsätt på undervisningen då elevens förförståelse eventuellt kan ligga långt ifrån den nivå 

som boken ifråga kräver. Kompensatoriska hjälpmedel kan därför vara ett hjälpmedel såväl utifrån 

traditionellt som ett relationellt perspektiv. Det beror på om dess användningssyfte är relaterad till 

själva undervisningens eller till elevens tillkortakommande.  

 

Uppfattning av speciallärarens yrkesroll? 
Det har varit en mycket intressant och mycket bred beskrivning av specialläraren som kommit fram i 

intervjuerna. Beskrivningen har växlat mellan att konkret behövas i undervisningen, såväl i helklass 

som i enskild undervisning. Utgår man från uppsatsens teoretiska perspektiv skiftar synen på 

specialläraren mellan ett traditionellt och relationellt perspektiv. De intervjuade lärarna har ett 

inkluderande synsätt där elevernas svårigheter i första hand ska lösas i klassrummet men menar 

samtidigt att vissa elever har behov av att arbeta enskilt med sin läs- skrivförmåga. Det är alltså inte 

fråga om ett gammaldags synsätt på speciallärarrollen utifrån den gamla speciallärarutbildningen och 

hur en sådan främst skulle arbeta. Ett gott samarbete mellan lärare gagnar eleverna i allmänhet och 

elever av behov av särskilt stöd i synnerhet enligt Lakkala, Uusaiutti och Määttä, (2016).  

 

Att ett mer kontinuerligt samarbete mellan speciallärare och undervisande lärare ger positiva effekter 

har studier från Finland också visat. Det rör visserligen främst en intensifierad specialundervisning de 

första skolåren men är något som inte får släpa efter om behoven att finnas kring elever som kommer 

upp i mellanstadiet (Lahtinen & Ström, 2014). Det är nog något alla med insyn i skolans värld kan 

erkänna. Flera lärare har också uppfattningen att specialläraren är den som kan lokalisera vad eleven 

har för svårigheter vad de bottnar i och hur man bör gå vidare undervisningsmässigt med de berörda 

eleverna. Något Swärd (2014) beskriver som en av speciallärarens roller i dagens skola. Ett uteblivet 

eller felaktigt stöd kan ge kraftigt negativa konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd. Att finna 

och kartlägga olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever tidigt samt göra detta grundligt är 

viktigt och avgörande (Swärd, 2014).  En inställning som också tydligt delas av de intervjuade lärarna 

i undersökningen.  

 

Att kartlägga och komma med förslag på upplägg och möjligheter till att nå eleven på bästa sätt var 

något som lärarna ville se som en uppgift för speciallärarna. Flera av de intervjuade lärarna ville också 

fördjupa sig i det kollegiala lärandet. Specialläraren bör vara en person som har lätt att skapa relation 
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med elever och använda relationen till att återvinna självkänsla och ett sviktande självfortroende i 

skolan, något som tidigare diskuterats i relation till samarbete kring elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Värdet av att tillsammans med speciallärare eller annan behörig personal förändra 

undervisningen så den passar alla elever och skapar bästa tänkbara förutsättningar är också något som 

Lagnelotz (2014) beskriver som en nödvändig process för att nå en optimal undervisningssituation. 

Det är viktigt att få utrymme till den kartläggning av elevernas behov och hur progressivt det är att 

genomföra kartläggningen i en samarbetsprocess (Lagnelotz, 2014). Som situationen ser ut på flera av 

de skolor som de intervjuade lärarna arbetar på tycks det i dagsläge dock vara relativt svårt att ha ett 

kontinuerligt samarbete kring dokumentation och kartläggning av elevers individuella behov.  

Framtiden 
Då det rörde sig om en begränsad tillgång på speciallärare hos de intervjuade lärarna fanns det också 

önskningar kring hur framtiden skulle kunna se ut. Att få ett flexiblare och mer balanserat samarbete 

var efterfrågat.  Då jag bland annat var intresserad av inställningen till handledning och samtal via 

specialläraren bör det givetvis diskuteras närmare här. Att få tillgång till samtal/handledning var i de 

flesta fallen i dagsläget en rätt trögrodd process. Lärarna vill ha ett system där man kunde boka in 

samtalstid med specialäraren och en högre grad av kontinuitet och långsiktighet. Inte bara möten vid 

akuta situationer kring elever som riskerar att inte nå målen. Att det finns elever som löper den risken 

är inget nytt och märkligt.  

 

Det som lärarna efterfrågar är långsiktighet och uppföljning av åtgärderna kring dessa elever. Just 

kring detta var samtalet och ett gemensamt planerat upplägg det lärarna helst ville förbättra 

tillsammans med speciallärare. Behovet av handledning kring klassundervisningen var dock inte så 

eftertraktat som jag först hade trott. Lärarna ansåg sig vara tillräckligt insatta och professionella i sin 

undervisning. Det fanns dock en dubbelbottnad vy här då de samtidigt gärna ville ha samtal kring hur 

undervisningen skulle kunna anpassas för att bli mer balanserad för hela årskursen men med fokus på 

de elever som specialläraren undervisade. Här fanns ett tydligt kategoriskt perspektiv på samarbetet 

där specialläraren ska arbeta med eleverna exkluderat från klassen. Samtidigt kan man eventuellt se ett 

relationellt synsätt där eleverna enligt lärarna bäst utvecklar sitt läsande i mindre grupp.  

 

Det var framförallt samtal kring hur man tillsammans skulle forma och utveckla elevens förmågor de 

intervjuade lärarna ville få mer av. I framtiden vill de ha en elevbaserad undervisning där man 

tillsammans med specialläraren samtalar om material och upplägg så undervisningen kan hållas 

inkluderande i så stor utsträckning som möjligt. Detta är också helt i linje med flera forskare där bland 

annat Ahlberg (2007) menar att dagens lärarutbildning ger grundläggande specialpedagogisk förståelse 

men att speciallärare även i fortsättningen behöver involveras i undervisningen direkt eller via samtal 

och handledning.  

  

Tvålärarsystem 
Detta var det område jag fann mest intressant och progressivt att sätta mig in i vad det gällde 

intervjusvaren. Här såg jag en tydlig svängning från det stundtals kategoriska sättet att se på 

specialläraren till ett relationellt där samarbetet inne i klassrummet skulle leda till en mer aktiv 

inkludering. De intervjuade lärarna ansåg att det skulle bli mindre stress då det alltid finns en rad fler 

möjligheter när man är två klassrummet. Undervisningen skulle bli långt mer flexibel där man kan 

dela upp eleverna i mindre grupper samtidigt som en vuxen i större utsträckning finns tillgänglig och 

närvarande när de samtalar, arbetar och genomför uppgifter i gruppsammanhang. Det ger också 

möjligheter till en högre grad av sociokulturellt lärande där samtal mellan elever blir vanligare och en 
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mer naturlig del av skoldagen och skolvardagen. Det fanns från ett par lärare även en viss negativ 

inställning till tvålärarsystemet då de kunde se viss problematik i att de två lärare behövde fungera 

tillsammans och inte utnyttja situationen till sin egen fördel.  

 

Efter en stunds diskussion lade sig dock denna oro då vi kom överens om att samtalet och 

diskussionen skulle röra sig om två utbildade lärare med en professionell inställning, i första hand de 

själva och en speciallärare. Det fanns också en viss tveksamhet kring möjligheterna rent praktiskt. 

Skulle det krävas att man anställde dubbelt så många lärare osv. Kring denna diskussion kring de mer 

praktiska bitarna om själva genomförandet fick vi utgå kring en mer flexibel lösning än en sådan 

gigantisk och i dagsläget omöjlig anställningsprocess. En genomgående positiv bild trädde även fram 

utifrån intervjusvaren kring möjligheter att arbeta mer flexibelt mellan grupparbeten och enskilt. Dela 

upp klassen i två grupper och jobba halvklass i två klassrum osv. Just möjligheten att kunna analysera 

och ändra lektionsupplägg på ett flexibelt vis i direkt anslutning till lektionen och efterföljande 

lektioner ger en trygghet och avslappnande atmosfär när man är två pedagoger i klassrummet. Detta är 

något som flera forskningsresultat lyfter fram där bland annat Brown,  

 

Howerter och Beyers (2007) lyfter fram kring hur två lärare i klassrummet bidrar till ett ökat lugn och 

en ökad flexibilitet och spontanitet. Samarbete och samsyn på bedömningen av elevernas 

kunskapsnivå är också en hörnsten för att få inkludering att fungera väl. Om en av de involverade 

lärarna bedömer att en elev inte klarar ett kunskapskrav kan man resonera gemensamt med den andra 

kring detta och hitta lösningar både inom klassrummets ramar eller utanför men i relation till hur 

eleven ska bemötas. När det kommer till två lärare i klassrummet där ingen av dem har 

specialpedagogisk kompetens bör helst en speciallärare/specialpedagog involveras i handledande syfte 

(Brown, Howerter, och Beyers 2007).  

 

Med tvålärarsystemet kan man tänka sig att dessa lärare ser en  lösning av det dilemma som har 

präglat deras uppfattning om inkludering. Alla elever ska befinna sig i samma klassrum samtidigt som 

man som lärare känner sig otillräcklig gentemot att fånga upp alla elevers proximala utvecklingsnivå. 

Att då vara två i klassrummet verkar om man ser till intervjusvaren vara en nyckel till frihet och en 

nyckel till en balans i både inkluderingstanken och undervisningen i dess helhet.  Göransson och 

Nilholm (2014) menar att man måste ta hänsyn till alla elevers styrkor och kunskap och våga släppa in 

alla i undervisningen för att dilemmat kring inkluderingen ska börja nystas upp.  

 

Inkludering måste ges tid att analyseras både utifrån elever och lärare. Ett tvålärarsystem kan då ses 

som en möjlighet till att genomföra en inkluderande undervisning (Göransson och Nilholm, 2011). 

Tvålärarsystemet är inte ett alternativ till speciallärare. Det handlar snarare om att speciallärare bör 

vara den ena läraren i klassrummet när det finns ett behov av särskilt stöd i den elevgrupp som 

undervisas.  

 

Synen på inkludering i dagsläget och i framtiden 

Inkludering är en realitet på de skolor där de intervjuade lärarna arbetar. I vilken grad de ansåg 

inkluderingen fungera på ett bra och positivt sätt varierade dock. Flera lärare ansåg att kraven på dem 

har ökat efter inkluderingsinförandet. Detta samtidigt som inkluderingsprocessen i flera fall inte är 

tydligt beskriven och följs heller inte upp på ett utvecklande och kontinuerligt vis. Flera lärare anser 

sig vara lämnade ensamma i processen där det har pålagts en rad nya åtgärder och krav samtidigt som 

stödet i vissa fall har minskat eller är kvar på samma nivå som tidigare. Inkluderingen anser flera av 
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lärarna bör ligga på specialläraren och skolledningens bord där en översyn av processen bör hållas mer 

kontinuerligt av dessa. 

 

Att specialläraren/specialpedagogen bör hålla i det och att denne/dessa även ska se till att 

inkluderingen är ett levande dokument och en aktiv process även i realiteten. Att just inkludering är ett 

specialpedagogiskt men även ett ekonomiskt dilemma är något som delas av både de intervjuade 

lärarna och tidigare forskning. Nilholm (2009) försöker också vara tydlig med att inkludering inte 

alltid är stöpt till att tvingas befinna sig i klassrummet i helklass sammanhang utan det är elevens 

behov av stöd som avgör vad som är bäst för eleven. Det kan i vissa sammanhang vara mer eller 

mycket mer positivt utvecklande för elevens förmåga att träna att göra det enskilt eller i liten grupp 

tillsammans med speciallärare. Det måste bara framgå vilken förmåga och vilken undervisning som 

ska övas, både gentemot elev, föräldrar och undervisande lärare. Gör man detta samt att man är mer 

insatt kring begreppet inkludering och dess egentliga syfte skulle det specialpedagogiska dilemmat 

kring inkludering bli betydligt mindre påtagligt (Göransson & Nilholm, 2011). Som tidigare nämnts är 

tvålärarsystemet en möjlighet.  

 

Men en mer konkret och aktiv samsyn och fortbildning samt återkoppling och kontinuerlig utvärdering 

skulle kunna få inkluderingsskutan att gå med mer medvind i seglen enligt Göransson & Nilholm 

(2011) och de intervjuade lärarna samt mig själv. Jag håller absolut med rimligheten i att speciallärare 

och specialpedagoger är aktivt delaktiga i inkludering och utvärdering av den där de tillsammans med 

skolledning sedan genomför nödvändiga åtgärder för att det ska fungera smidigare och ses som något 

genomförbart och utvecklande för elevernas räkning.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det här arbetet har haft ett fokus på enbart lärare i svenska och deras uppfattning av speciallärare. Det 

vore intressant att följa upp detta med ytterligare en intervjustudie men då med elever som 

respondenter. Man skulle i det fallet både intervjua men även genomföra fältstudie med elever som 

erhåller undervisning från speciallärare eller där lärare i svenska och speciallärare samarbetar 

inkluderande i klassrummet. Att kombinera dessa två metoder skulle ge en mer nyanserad bild av 

elevernas uppfattning. Det skulle ge en högre grad av helhetsuppfattning och insikt i hur och varför 

eleverna ser sin skolvardag som de gör. Ett annat perspektiv och undersökningsområde som detta 

arbete ej har haft utrymme för är synen på speciallärare utifrån organisationsnivå med fokus på 

rektorer och skolledare.  Att intervjua rektorer kring deras syn på hur speciallärare och lärare i svenska 

bör samarbeta och hur de upplever situationen i dagsläget samt vilken roll de anser att specialläraren 

ska ha utifrån resurser tillgänglighet samarbete och kollegialt lärande samt inkludering, vore därför av 

stort intresse. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

- Yrkesbakgrund, utbildning, någon specialpedagogik? 

 

- Nuvarande arbetsuppgifter? 

 

- Vad är speciellt med att undervisa i Svenska? 

 

- Hur många år har du i yrket? 

 

- Hur stora är dina undervisningsgrupper? 

 

- Är elever i behov av extrastöd eller särskilt stöd placerade i en undervisningsgrupp eller 

är de spridda i hela årskursen? 

 

- Hur upptäcker du elever som har läs och skrivsvårigheter? 

 

- Hur ser stödet ut på er skola? 

 

- Vem bestämmer detta.  

 

- Finns det någon dokumentation av stödet och hur ser den processen ut? 

 

 

Speciallärarens roll 

 

Beskriv allmänt vad du anser vara lämpliga/bra egenskaper hos speciallärare? 

 

Vad tycker du skiljer en speciallärare från en lärare i Svenska? 

 

Hur vill du att en speciallärare ska arbeta när det rör sig om svenskundervisning? 

 

När behöver du en speciallärare i Svenska? 

 

Hur ser du på Skolans specialpedagogiska organisation?  

Samarbetar du med någon eller några specialärare under dina helklasslektioner?  

 

På vilket sätt sker detta samarbete? Vad är den bakomliggande faktorn till att detta sker? 

 

Vad fungerar bäst och varför?  

 

Vad fungerar mindre bra och varför? 

Finns det något som borde förändras? Varför/varför inte?  
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Ser du någon skillnad i hur du vill att spec jobbar mot elever i årskurs 4-5 mot årskurs 6 där betyg 

kommit in i bilden? 

 

Tror du ett tvålärarsystem som de tex har i Södertälje kommun skulle vara en avlastande och givande 

situation för din undervisning? 

 

 

 

Stöd till läraren 

Hur ser du på specialärarens roll som handledare och stöd i din undervisningsplanering? Vad tycker du 

fungerar väl och varför? 

 

Vilka svårigheter och begränsningar finns och vad tycker du skulle kunna göras för att förbättra och 

utveckla dessa? 

 

Finns det tid och utrymme för er at gemensamt planera och strukturera helklassundervisningen så att 

alla elever får det stöd de har behov av? 

Finns det någon sambedömningsprocess mellan dig och speciallärare inlagd? Hur samverkar du och 

specialläraren kring kollegialt lärande? 

 

 

Följdfrågor 

Beskriv närmare 

 

Ge ett exempel 

 

Hur menar du förklara? 

 

Varför/varför inte 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 

 

Inför intervjuer av lärare i svenska på mellanstadiet. 

Jag heter Anders Lindberg och arbetar som speciallärare i Stockholm stad (Katarina norra skola). Jag 

läser nu sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning läs och skriv och har påbörjat mitt 

examensarbete. Skolledare på min arbetsplats rekommenderade mig att ta kontakt med dig för att få 

hjälp att finna rätt personer till de intervjuer som måste genomföras för att få det underlag som krävs 

för arbetet.  

 

Det rör sig om en D-uppsats som kommer baseras på en kvalitativ intervjustudie.  Jag vill undersöka 

hur svenskalärare upplever stöd och samarbete med specialärare på skolan.  Jag önskar därför intervjua 

lärare som undervisar årskurs 4-6 i ämnet svenska.  

Jag antar att du kan förmedla vilka lärare jag bör kontakta på er skola. Detta för att förenkla processen 

då du har insikt i vilka lärare som undervisar i svenska årkurs 4-6 och vet vilka som jag kan kontakta.  

 

Vore oerhört tacksam om du kan mejla mig namn på dessa.  ( Adressen längs ner i dokumentet).  

 

Deltagande i studien är givetvis frivilligt men det skulle innebära en behövlig och fördjupad förståelse 

för hur samarbete och samverkan mellan ämneslärare och speciallärare kan utvecklas ytterligare.  

 

Intervjuerna kommer vara anonyma och varken intervjuade lärare eller skolans namn kommer 

presenteras eller härledas till. Allt insamlat material kommer endast användas i studiesyfte och 

kommer efter uppsatsens färdigställande kommer allt material raderas.  

 

Vänligen  

Anders Lindberg 

Speciallärarprogrammet 90 Hp 

Stockholms universitet.  

 

Har du/ni några frågor kan ni kontakta mig per mejl eller telefon 

 

anders.per.lindberg@stockholm.se  

Tel:0760060551 

Åsa Murray (handledare) Asa.murray@specped.se  

*Tidigare forskning utifrån svenskt perspektiv och internationellt perspektiv.  
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