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Sammanfattning 

Denna studie bygger på intervjuer med sex speciallärare. Huvudsyftet var att genom dessa intervjuer 

försöka få syn på hur helhetsperspektiv framträder när speciallärarna beskriver sitt arbete med elevers 

läs- och skrivutveckling. Frågeställningarna kretsar kring vilka faktorer som påverkar speciallärarnas 

roll, hur samarbetet mellan lärare lyfts för att möjliggöra en helhetssyn i det särskilda stödet samt vilka 

möjligheter specialläraren har att arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. Tre 

temaområden genomsyrar uppsatsen: Helhetssyn på elevers utveckling, Former för samarbete och 

Speciallärarens roll.  De tre temaområdena valdes för att få en helhetssyn på elevers utveckling, där 

samarbete med andra pedagoger ses som en förutsättning för att kunna arbeta med en helhetssyn på 

läs- och skrivutveckling. Den roll specialläraren har påverkar detta arbete.  

Resultatet tyder på att helhetssynen i första hand gäller elevens förutsättningar. Helhetsperspektivet på 

läs- och skrivundervisningen syns inte konkret i denna studie. Samarbete ses av respondenterna som 

en förutsättning för helhetssynen. Trots detta är det inte ett prioriterat arbetssätt, samarbetet handlar 

mest om informationsutbyte. Förväntningar och förtroende är några av de faktorer som påverkar 

speciallärarrollen, där förväntningar snarare begränsar än utvecklar. Speciallärarens roll beskrivs 

annars som ”känslig”, där det gäller att hålla sig på god fot med alla parter för att på bästa sätt utföra 

sitt uppdrag, något som kan ställa höga krav på speciallärarens agerande i specialpedagogiska 

förändringsarbeten. Med en helhetssyn på läs- och skrivutvecklingen är speciallärarens 

samarbetsmöjligheter en viktig beståndsdel. 
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Inledning 

 

Skolinspektionen gjorde under 2010 en kvalitetsgranskning kring ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

skolan” (Skolinspektionen, 2011). Där diskuteras avsaknaden av att se läs- och skrivsvårigheter ur ett 

helhetsperspektiv. De menar att detta kan påverka möjligheterna att vidta de åtgärder som behövs. 

Alternativa verktyg används i begränsad omfattning och inte i alla ämnen. Bristen på datorer och den 

utpekande stämpeln, som eleven kan uppleva, kan vara orsaker till detta. Inspektionen spekulerar 

också omkring bristande rutiner eller svårigheter att utreda som andra orsaker till att adekvata åtgärder 

inte genomsyrar hela verksamheten. En kartläggning kräver fungerande samarbete mellan den 

speciallärare som gör kartläggningen och dem som sedan ska omsätta de pedagogiska insatserna i 

vardagen: lärarna. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning framhålls att rektorerna behöver se till att 

samarbetet mellan lärarna utvecklas. Det är ytterst rektorernas ansvar att samverkan mellan lärare i 

olika ämnen och årskurser utvecklas för att stärka det språkutvecklande arbetssättet i alla ämnen 

(Skolinspektionen, 2011). Specialläraren kan ses som spindeln i nätet i denna samverkan. 

Speciallärarens kompetens kan utnyttjas till mer än bara genom att ta ut elever för specialundervisning. 

”Specialundervisningen är inte bara en fråga för speciallärare och specialpedagogiken, det är en fråga 

för hela skolan” (Haug 1998, s.60). Därför blir sättet att bemöta, bearbeta, stötta och utveckla 

arbetsformer så viktigt (Hjörne & Säljö, 2009). 

I skolan arbetar olika sorters pedagoger, vars utbildning ser på barns utveckling med olika 

utgångspunkt. Detta kan ses som en tillgång i helhetssynen på läs- och skrivutveckling. De olika 

kompetenserna skulle kunna ge en bred uppfattning om elevers problematik och starka sidor och också 

ge olika förslag på lösningar. Förebyggande insatser såväl som åtgärder kan därigenom genomsyra 

elevens hela skolsituation. Ett helhetsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter underlättas av samarbete 

mellan flera olika personalkategorier inom skolan. Läsandet och skrivandet är verktyg för 

kunskapsutveckling i alla ämnen samtidigt som det är det en kunskap i sig. Oavsett yrkesval i 

framtiden kommer eleverna att vara beroende av sin läs- och skrivförmåga.  

I den här uppsatsen vill jag undersöka hur speciallärare arbetar med elevers läs- och skrivutveckling. 

Elever i behov av särskilt stöd är, som Skolinspektionen ser det, särskilt hjälpta av att deras läs- och 

skrivutveckling betraktas ur ett helhetsperspektiv. Hur detta helhetsperspektiv blir synligt i det 

särskilda stödet är av intresse. Vidare resonerar jag omkring hur speciallärarens roll påverkar 

möjligheterna till utformningen av det särskilda stödet och även hur samarbetet med andra lärare 

gestaltar sig. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur helhetsperspektiv på läs- och skrivutveckling framträder när 

några speciallärare beskriver sitt arbete med elevers läs- och skrivutveckling.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer ser speciallärarna påverkar den roll de har i förhållande till skolans verksamhet 

och elevers läs- och skrivutveckling? 

 

 Hur lyfts samarbete mellan lärare fram när det gäller att möjliggöra ett helhetsperspektiv på  

läs- och skrivutveckling? 

 

 Vilka möjligheter beskriver speciallärarna att de har att arbeta med elevers läs- och 

skrivutveckling ur ett helhetsperspektiv? 

 

 

 



 

 
6 

Tidigare forskning 

Teoretisk utgångspunkt  
Utgångspunkten för denna studie är begreppet helhetssyn, en syn på eleven där lärandet inte ses som 

linjärt eller uppdelat, utan holistiskt, d.v.s. det inkluderar varje aspekt av vårt varande: fysiskt, 

estetiskt, andligt och känslomässigt. Erfarenheter vi gör, hur vi känner, tänker och handlar påverkar 

vårt lärande (Nielsen 2005; Østen, 2007). I relation till läs- och skrivutveckling ligger tyngdpunkten på 

språket som meningsskapande och som kommunikation. Med den holistiska synen på eleven och 

lärandet handlar speciallärarens uppdrag om alla de sammanhang under elevens hela skoldag där 

meningsskapande processer äger rum. Anpassningar i miljön och samarbetet med andra lärare blir 

delar av åtgärderna. Det särskilda stödet blir då i ett helhetsperspektiv hela skolans ansvar. Utifrån 

detta har tre teman valts som genomsyrar uppsatsen:  

Helhetssyn på elevens utveckling,  

Former för samarbete  

Speciallärarens roll. 

Dessa tre teman ses som integrerade och beroende av varandra och är utgörande element vid en 

helhetssyn på elever som anses ha läs- och skrivsvårigheter. Helhetssynen på undervisning förutsätter 

samarbete med andra lärare. Speciallärarens roll kan påverka möjligheterna till att (sam)arbeta med 

elevers läs- och skrivutveckling utifrån ett helhetsperspektiv. 

Helhetssynen på läs- och skrivutveckling lyfts fram i flera sammanhang, t.ex. i styrdokument och i 

Skolverkets rapporter. Det saknas dock en enhetlig teorigrund för vad detta perspektiv innebär. I denna 

studie lyfts några av de perspektiv på helhetssyn som blir viktiga i resultatet och i tolkningar om 

möjligheterna till att arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. 

När det gäller läs- och skrivinlärning finns framförallt två förhärskande sätt att se på detta. Läs- och 

skrivinlärningen kan antingen starta i helheten för att sedan brytas ner i meningar, ord och ljud. Eller 

starta i språkljuden för att därefter sättas ihop till ord, meningar och text (Jonsson, 2006). Denna studie 

behandlar dock inte dessa synsätt - utgångspunkten är här istället en holistisk syn på läs- och 

skrivutvecklingen (se nedan). 

Helhetssyn på elevens utveckling 
Med ett holistiskt perspektiv skiljs inte lärandet från livssituationen och människan. Situationen eller 

gruppen betraktas som en del av denna helhet (Lang & Ohlsson, 2009). Helhetsperspektivet kan 

förklaras med att helheten är mer än summan av delarna. Denna infallsvinkel innebär konsekvenser för 

synen på kunskap och de situationer som leder till kunskap. Med detta synsätt måste speciallärarens 

arbete med läs- och skrivutveckling inbegripa elevens hela skolsituation. Specialpedagogiken är ett 

mångvetenskapligt ämne (Ahlberg, 2007). Teorier från andra discipliner, t.ex. medicin, psykologi, 

sociologi och pedagogik, spelar en viktig roll för specialpedagogiken. De vanligaste 

förklaringsmodellerna till varför en elev inte når uppsatta mål är att läs- och skrivsvårigheten kopplas 

till:  

medicinska/neurologiska förklaringar (en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning), 

psyklogiska förklaringar (kognitiva faktorer, koncentrationssvårigheter eller bristande motivation), 

sociologiska förklaringar (miljöfaktorer, kontext och situation, t.ex. klass, kön etnicitet)  
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pedagogiska förklaringar (undervisningsmetoder, lärarkompetens, elevens erfarenheter och behov).  

Med en helhetssyn på eleven är det inte möjligt att förklara en elevs svårigheter utifrån endast en av 

aspekterna. Aspekterna vägs istället samman - de är ofta sammanlänkade och måste beaktas samtidigt. 

Vid en kartläggning
1
 möjliggörs en mer detaljerad kunskap om omständigheterna kring elevens läs- 

och skrivsvårigheter, om hur och när de uppstår (a.a.). Det pedagogiska sammanhanget, där även 

relationen mellan lärare och elev är av betydelse, måste också synliggöras (Hjörne & Säljö, 2009). På 

så vis blir helhetssynen på eleven en viktig komponent för hur läs- och skrivundervisningen med 

eleven ska läggas upp. Speciallärarens arbete med elevers läs- och skrivsvårigheter kan i en holistisk 

synvinkel inte enbart isoleras till speciallärarens rum och de övningar som där görs med eleven. Läs- 

och skrivförmågan används i många sammanhang i livet och bör därför läras ut för alla dessa olika 

sammanhang. Nielsen (2005) ser i sin avhandling skriftspråklighet, både som en mänsklig rättighet 

och en skyldighet. Dagens samhälle är till stora delar textberoende. Att kunna läsa och skriva blir en 

förutsättning för deltagandet i samhället. Läsningen och skrivandet blir en form av kommunikation. 

Med hjälp av olika uttryckssätt (rörelse, (bild)skapande, musicerande m.m.) ges tillfällen att skapa 

mening. 

Sånger och visor, vars melodirytm tätt följer det talade språkets naturliga rytm, är till god hjälp vid 

språkinlärning för människor i alla åldrar. /…/.  Hur skolan skapar forum för barns och ungdomars 

egna språk, så att barriären mellan det privata och det offentliga blir till en bro, kan vara avgörande 

för om skolan kommer att ses som en viktig plats att vara på för att lära sig lära. (Liberg, 2007, s. 19). 

Syftet blir att utveckla elevens möjligheter att kommunicera (Liberg, 2007). Kunskaperna blir djupare 

om de kopplas till upplevelser. Även om avkodning kan tränas separat, blir inlärningen mer 

verkningsfull om färdigheterna integreras i aktiviteter som känns meningsfulla och funktionella 

(Frykholm, 2007). Ewald (2007) menar i sin avhandling att så inte är fallet i dagens skola. 

Svenskämnet och litteraturläsningen kännetecknas av fasta gränsdragningar. Läsningen tränar 

framförallt läsfärdigheter - kopplingar till barns sinnesupplevelser eller till vardagsfärdigheter saknas. 

Hon menar att språket ska ses både som meningsbärande och meningsskapande och vara det som 

bildar utgångspunkten för all läs- och skrivundervisning. Mening med lärande skapas genom att 

eleverna kan omsätta kunskaperna. Därför måste eleverna få använda det de lärt sig (Seet & Chang, 

2008). Genom handling kan de öka sitt självförtroende och sitt lärande. 

Erkännande 

Jonsson (2006) visar hur självbilden blir en förutsättning för en kunskapsutveckling som utgår ifrån 

elevens erfarenheter. Arbetet med självbilden blir därför också en del av det särskilda stödet till elever 

i svårigheter. Bekräftelse och erkännande av elevens kunskaper blir en utgångspunkt för elevens 

mottaglighet för nya kunskaper (Carlsson, 2009). Elever, som uppfattar sig själva som annorlunda och 

där läsandet och skrivandet är förknippat med olustkänslor, blir oförmögna att ta in kunskap, ofta med 

dåligt självförtroende som följd. Helhetsperspektivet på eleven, lärarens omsorg att hjälpa, beskydda 

och bry sig, kan ge självförtroendet tillbaka. Självrespekten gör eleven mottaglig för lärande. Den 

pedagogiska dialogen mellan (special)lärare och elev måste värnas liksom synsättet att lärandet är en 

lek, där det inte är farligt att göra fel (Hagtvet, 2009). Eleven måste bära med sig känslan av att ha 

klarat av något. Speciallärararbetet handlar många gånger om att träna de sidor hos eleven som 

behöver utvecklas/stärkas. Detta arbete måste dock utgå ifrån elevens starka sidor för att nå framgång 

(Fischbein, 2009). Att enbart träna det som är svårt är sällan en framgångsrik väg. Lärandet måste vara 

lustfyllt och stimulerande för eleven. För elever med dåligt självförtroende blir det extra viktigt att 

förankra beröm och uppmuntran i faktiska prestationer. Eftersom känsla och tanke hänger samman 

enligt det holistiska synsättet, blir elevens välbefinnande också en del av den läs- och skrivutvecklande 

åtgärden. 

                                                      
1 Kartläggning - utforskande av elevens skolsituation t.ex. beskrivning av delaktighet, förhållningssätt till 

ämnet, tilltro till den egna förmågan och kunskapsutveckling genom tester, intervjuer och observationer 
samt samtal med eleven, lärare och föräldrar (Ahlberg, 2001). 
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Helhetssyn på läs- och skrivutveckling 

Att se läs- och skrivutvecklingen som integrerat i alla ämnen betyder att det inte räcker med att 

använda enbart lärobokstexter i undervisningen. Genom att exempelvis uppmärksamma populärkultur 

i skolan skapas möjligheter för eleverna att dela med sig av kunskaper de tillägnar sig på sin fritid 

(Fast 2007). Det handlar om att bejaka elevernas identitet även utanför klassrummet. Om synen på 

läsandet och skrivandet endast ses som en teknisk färdighet, och om eleverna dessutom inte känner 

igen sig i skolans texter, riskerar det att resultera i att elevens bakgrund blir en skiljedelare för 

skolframgång. Genom att inte ta hänsyn till elevens bakgrund blir det enbart skolans kultur som får 

råda. De elever som inte känner sig hemma i den, måste därmed anpassa sig till den kulturen för att nå 

skolframgång (a.a.). Ett vidgat textbegrepp innebär att budskap överförs på andra sätt än genom 

skriven text (Liberg, 2007). Förutsättningarna för läsandet och skrivandet har förändrats bl.a. genom 

datorn. Där får ofta det skrivna ordet ge plats för bilder och ljud. Liberg (2007) menar att ungas 

umgänge med media har att göra med känslor och behov och är en del av deras identitetsutveckling.   

Då blir det samtidigt viktigt att inte lämna dessa erfarenheter obearbetade.  

Myrberg och Lange (2005) har i sitt ”Konsensusprojekt” konstaterat att arbetssätt och arbetsformer är 

avgörande för elevens framsteg. Läraren skapar den sociala miljön och samspelsmöjligheterna. Detta 

förutsätter en aktiv elev och att en aktiv lärare skapar en aktiv miljö (Alexandersson, 2009). För att 

elever i behov av särskilt stöd ska vara aktiva i sin egen läs- och skrivutveckling behövs att hänsyn tas 

till bakgrund, intressen och förutsättningar. Avgörande för motivationen är om skolan lyckas skapa 

situationer som förutsätter aktivt deltagande med elevens intresse som utgångspunkt (Dysthe, 2003). 

Kunskap är invävd i en kontext och det handlar även om att eleven ska förstå vad läsandet och 

skrivandet ska användas till. Ett sätt är att väva in läs- och skrivundervisningen i de kontexter som 

eleven möter i skolans olika ämnen. 

Former för samarbete 
Den hjälp specialläraren kan ge på egen hand blir mestadels en form av kompensatorisk undervisning

2
. 

Den inkluderande specialundervisningen kan ibland upplevas som problematisk, då fler och fler elever 

får neuropsykiatriska diagnoser och antalet elever med inlärningsproblem ökar (Haug, 1998). Alla 

inlärningssvårigheter går dock inte att kompensera. Då gäller det att finna en balans mellan skolans 

krav och elevens förmåga (Ahlberg, 2001). För att skolans samspelsprocesser ska leda till förbättringar 

och anpassningar när det gäller läs- och skrivutvecklingen för eleven, är kvalitén på samarbetet 

avgörande (Dysthe, 2003). Coombs-Richardson och Rivers, (1998) ser den gemensamma filosofin på 

skolan kring utformandet av åtgärder som en viktig aspekt för en framgångsrik samarbetsplanering. De 

menar att samarbetet ska innebära en aktiv attityd, där strategier och anpassningar föreslås och ses som 

en service som gäller hela skoldagen för eleven. Effektivt samarbete bygger på delat ansvar för 

resurser
3
 och beslutstagande och att dela gemensamma mål. Samtidigt måste det också finnas avsatt tid 

för att samarbetet ska få den kvalité som leder till en utveckling av verksamheten. Det förutsätter även 

att lärare släpper in varandra i sitt arbete. Förtroende för varandra blir därmed en utgångspunkt för ett 

fungerande samarbete som leder till utveckling (a.a.). Det innebär att synen på att läs- och 

skrivutvecklingen är involverad i alla ämnen är förankrad hos alla lärare. Skidmore (1999) däremot 

drar slutsatsen utifrån en studie av två engelska skolors strategier för specialundervisning, att olika 

åsikter och värderingar inte behöver vara något hinder utan kan snarare stimulera 

organisationsplanerandet av specialundervisningen.  

                                                      
2 Kompensatorisk lösning - förutsätter diagnos eller kartläggning av elevens svaga sidor för att kunna 
utbilda dessa och därmd kunna lyfta barnet till den nivå där andra barn befinner sig. Individuella 
åtgärder ges efter behov och hjälpmedel används för att kunna delta i den vanliga undervisningen (Haug 
1998).  Ahlberg (2001) kallar detta ”det individinriktade perspektivet”, eleven ska anpassas till skolan. 

 

3 Resurser – kan vara pengar, men även utrustning, material, tid, lärarkompetens, institutionell 
kompetens och elevförutsättningar (Haug, 1998). 
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Om specialläraren ska kunna arbeta med en helhetssyn på läs- och skrivutvecklingen, är denne 

beroende av samarbetspartners. Strukturerade metoder kan behövas för att det ska vara ett kvalitativt 

samarbete och inte bara utbyte av information (Carter, Prater, Jackson & Marchant, 2009). Samarbetet 

ska präglas av diskussioner om anpassningar och åtgärder för att eleven ska utveckla sin läs- och 

skrivförmåga. Ytterligare en förutsättning är att viljan till samarbete måste finnas bland lärarna. 

Speciallärarens beteende och attityd kan också påverka möjligheterna till samarbete, där 

självmedvetenhet och emotionell intelligens blir viktiga förutsättningar. Kommunikationskanalerna: 

de verbala, de ickeverbala och det skrivna, är viktiga att behärska för specialläraren (a.a.). Det goda 

samarbetet uppstår inte automatiskt. Det handlar om att lyckas språkliggöra sin kunskap och att arbeta 

sig fram till gemensamma syften med verksamheten (Karlefors, 2002). Samarbete innebär ju bl.a. 

samtal. Olika grupper kan se olika lösningar på samma problem, vilket kan ses som en tillgång med ett 

helhetsperspektiv på läs- och skrivutveckling. För speciallärarens del handlar det om att formulera, 

argumentera och kommunicera sitt tänkande om uppläggningen av läs- och skrivundervisningen, dess 

innehåll och bedömningen av eleven, inte bara för kollegor utan även för föräldrar, skolledning och 

politiker (a.a.). Ett yrkesspråk hjälper specialläraren att kommunicera sitt budskap, dels för att lyfta till 

en teoretisk nivå, dels för att lyfta den egna praktiken till en förståelsenivå (Granström 2003). 

Samarbetet ska bl.a. avgöra hur resurser ska fördelas. Då är det viktigt att ha språkliga gemensamma 

representationer att argumentera med (Hjörne & Säljö, 2009). I det ingår att inhämta information, 

diskutera, analysera och förhandla. En utgångspunkt för speciallärarens möjligheter till att arbeta med 

elevers läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv blir därför kommunikation och samarbete med 

kolleger. Griffin, Kilgore, Winn och Otis-Wilborn, (2008) ser att det som kan begränsa möjligheterna 

till samarbete är känslan av isolering, som specialläraren kan uppleva, då andra lärare inte upplevs som 

stödjande. Tidsbrist kan också hindra samarbete även då man har stödjande kollegor. Det är delvis 

skolkontexten och skolklimatet som avgör om tillit och stöd för speciallärarens arbete finns på 

arbetsplatsen. Detta blir särskilt tydligt för nyutbildade speciallärare, eftersom de ser att den situerade 

kunskapen, som är erfarenhetsbaserad, är en fördel (a.a.).  

Organisation 

Ahlberg (2001) menar att undanröjandet av hinder i skolmiljön och delaktighet, är vägar till en god 

lärmiljö med elevers olikheter som utgångspunkt. Specialpedagogiken berör skolans organisation, 

undervisningens innehåll och organisering och den enskilde eleven. Undervisning fokuserar inte 

enbart på eleven i behov av särskilt stöd, utan på dess läs- och skrivsvårigheter i relation till skolans 

verksamhet - arbetet med det är en uppgift för hela skolan. Den ideologiska basen i skolan bildar en 

didaktisk medvetenhet som leder till långsiktighet och en helhetssyn på elevens läs- och 

skrivutveckling. Arbetslagen kan då fungera som ett forum för kunskapsutbyte. För detta krävs 

emellertid reflekterande samtal med lärarna om undervisningen i läs- och skrivutveckling liksom att 

alla lärare känner sig involverade i arbetet. Ahlberg (2001) menar vidare att utmaningen blir att finna 

balansen mellan skolans krav och elevens läs- och skrivförmåga, men också en balans mellan variation 

och struktur i undervisningen.  

Specialläraren i svenska skulle kunna ses som en slags coach för hur lärare kan tänka kring läs- och 

skrivundervisningen. Mraz, Kissel, Algozzine, Babb och Foxworth (2011) konstaterar i en studie att 

literacycoachers arbete resulterar i en professionell utveckling av läs- och skrivundervisningen. 

Resultaten tyder också på ett utökat samarbete mellan lärare, så länge coachningen bygger på lärarnas 

egna behov. Coachningen är en process som tar tid och kräver anpassningar. Professionell utveckling 

är som mest effektiv när coachningen upplevs av lärarna som relevant i de kontexter de undervisar. De 

ser att coachningen leder till ett förändrat synsätt på läs- och skrivutvecklingen, från att ha varit en 

isolerad aktivitet till att bli integrerad i det dagliga arbetet, ett annat sätt att förhålla sig till läs- och 

skrivundervisningen.  

Helhetsperspektivet på läs- och skrivundervisningen kan också ses som ett slags teamundervisning, 

där specialläraren kommer med lösningar som inte exkluderar eleven från ordinarie skolundervisning 

utan präglas av en anda av samarbete inom existerande ramar (Heimdahl Mattson, 2009). För att 

teamarbetet ska fungera måste skolan organiseras till att uppmuntra samarbete mellan personalen och 

vara flexibel när det gäller pedagogiska problem. Hansen (1999) har i sin studie om fritidspedagogers 
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och lärares samverkan sett att vinsterna med samverkan framförallt ses som att man blir fler. Fler som 

ser och kan uppmärksamma eleverna. Man ser också möjligheter till en ökad helhetssyn. Utvecklandet 

av ett gemensamt synsätt har samband med de organisatoriska förutsättningarna. I de organisatoriska 

förutsättningarna ligger aspekten om tidens användning, något som i sig kan leda till intressekonflikter 

(Assarsson, 2009). Pedagoger har stor frihet att använda tiden som de anser vara bäst så länge eleven 

når målen. Resonemanget om samband mellan behov och tid kan skapa hinder för nya strukturer att ta 

vara på elevers olikheter. Om inte tid tillförs måste någon/något annat avstå från denna tid. 

Osäkerheten kring tidsutnyttjandet vid oprövade arbetssätt kan göra att valet istället blir ett individuellt 

stöd som inte inkräktar på någon annans tid.  I en studie för Skolverket visar Ahlstrand (2003) vikten 

av ordentlig tid för reflektion, samarbete och medveten ledning. I annat fall förstärks snarare 

etablerade uppfattningar och man tvingas arbeta på rutin. Det krävs en ledning som är intresserad och 

drivande, men också ett gemensamt ansvar för en större helhet. Förståelsen för sättet att arbeta med en 

helhetssyn på läs- och skrivförmågan behöver stödjas från ledningshåll för att fungera (Kennedy, 

Higgs & Pierce 2002).   

Karlefors (2002) visar i sin studie inom idrottsvetenskap hur arbetslagen ibland kan fungera som 

isolerade enheter, vilket försvårar samverkan med lärare utanför det egna arbetslaget. Detta skulle 

kunna bli ett dilemma för en speciallärare som arbetar med elever från flera olika arbetslag. Karlefors 

(2002) lyfter vidare fram fyra nivåer för samverkan: läroplans nivå, skolplansnivå, skolkulturen och 

yrkesidentiteten. Alla dessa nivåer är betydelsefulla för att kunna se elevens läs- och skrivutveckling 

ur ett helhetsperspektiv. Hur läroplanen tolkas, hur detta omsätts i skolplanen och att det på 

arbetsplatsen råder en skolkultur som sätter samverkan mellan lärare i fokus, blir en 

grundförutsättning. Varje enskild lärare måste dessutom i sin yrkesidentitet se fördelarna med ett 

samverkande arbetssätt. Detta blir avgörande för speciallärarens möjligheter till en helhetssyn runt 

utformandet av det särskilda stödet i läs- och skrivundervisningen.  

Speciallärarens roll för en helhetssyn på elever  
I högskoleförordningen (SFS 2011:1021) fastställs speciallärarens yrkeskompetenser och därigenom 

vilka förväntningar skolor kan ha på denna yrkesgrupp. Bland annat ska specialläraren visa insikt i 

aktuell forskning samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och ha en 

fördjupad kunskap om elevers språk och begreppsutveckling. Specialläraren ska vidare kunna 

undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer och genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda 

parter då elever inte når målen. Förmåga att individanpassa arbetssättet lyfts fram liksom krav på 

självkännedom och empirisk förmåga. Vidare ska specialläraren vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling.  

Specialläraren kan få en problematisk roll i förhållande till de andra lärarna om han/hon går in i den 

vanliga undervisningen och vill påverka den (Haug, 1998). Pedagogisk handledning kan ses som en 

del i detta förändringsarbete. Där handlar det om att få deltagarna/lärarna att reflektera över sin egen 

undervisning. En möjlig väg är att knyta reflektionsbegreppet till dialog för förståelse för 

speciallärarens sätt att arbeta ur ett helhetsperspektiv (Søndenå 2009). Stöttning av lärare kan ses som 

en del av specialläraruppdraget (Eisenman, Pleet, Wandry & McGinely, 2011). Inte bara elevernas 

lärstil och starka sidor ska kunna identifieras utan även lärarnas. Att bli speciallärare kräver utökade 

samarbetsförmågor jämfört med de man hade som lärare. För att kunna arbeta med en helhetssyn på 

elevens läs- och skrivutveckling krävs samverkan mellan flera yrkesgrupper, inte bara mellan 

ämneslärare och speciallärare. Speciallärarens uppgift blir att hitta balansen mellan samarbetsplanering 

och problemlösande i samarbetet med andra lärare. Stödet från andra lärare och från administrativt håll 

gör att speciallärarens krav blir synliga och därmed blir lättare att respektera. Speciallärarens dubbla 

lojaliteter, till eleven och till lärarna blir ett faktum som specialläraren måste bemästra.  

Lgr 11 anger i sina övergripande mål och riktlinjer under rubriken ”Kunskaper” att alla som arbetar i 

skolan bland annat ska: ”uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011 s.14). Vidare ska läraren bl.a. 

”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, ”samverka 

med andra lärare för att nå utbildningsmålen” och ”organisera och genomföra arbetet så att eleven: - 
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får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (a.a. s.14).  Detta kan ses som att det är utifrån en 

helhetssyn på elevens utveckling som skolan ska arbeta och att det innebär ett gemensamt ansvar för 

alla som arbetar där. I läroplanens övergripande mål finns också angivet att eleven ska erövra och 

uttrycka kunskaper via många kanaler. Intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter ska 

uppmärksammas (Nielsen 2011). Vilja, känsla, tanke, och handling utgör en helhet. Åtskiljandet av 

övergripande mål och ämnesspecifika mål i läroplanen riskerar att resultera i att kompetenser missas 

om lärare främst fokuserar på kunskapskraven och bedriver en undervisning som enbart bygger på 

dem. För att få ett språkutvecklande helhetsperspektiv måste läroplanens värdegrund synliggöras i 

ämnesundervisningen (Palo & Manderstedt, 2011).  

Enligt en SWOT-analys
4
 av speciallärarnas arbete kan specialläraruppdraget upplevas som ensamt 

(Berthén, Eriksson & Lindberg, 1999). Kanske för att arbetet främst har varit inriktat på åtgärder som 

specialläraren själv ska åstadkomma och inte på förebyggande eller handledande arbetsuppgifter. 

Möjligheterna till en förbättrad arbetssituation för specialläraren skulle vara en tydligare 

ansvarsfördelning. En gemensam men tydlig ansvarsfördelning skulle dessutom kunna underlätta 

samarbetet. Jonsson (2006) menar att speciallärarens roll som konsultativ och klinisk innebär att 

vanliga läraren riskerar att endast anses kompetent att ta hand om de elever som har en gynnsam läs- 

och skrivutveckling. Även Ahlberg, (2001) ser att speciallärarens ambitioner att förändra och 

involvera hela skolan i arbetet med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter kan innebära 

konflikter och motsättningar, om synen på specialläraren som en ”kliniklärare” lever kvar. Traditioner 

och den sociala praktiken på skolan kan vara större hinder än resurser eller professionalitet för att 

skapa förståelse för en förändrad syn på speciallärarens arbete (Haug, 1998).  

 

 

                                                      
4 SWOT är en förkortning för Strength, Weaknes, Opportunities  och Threat. Analysen bygger på att se 

vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som undersökningsområdet har. 
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Empiri och metod 

Metodval 
I denna del redogörs för de val som gjorts för genomförandet av studien. För denna undersökning 

valdes kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Undersökningens syfte och frågeställningar 

besvaras genom semistrukturerade intervjuer med speciallärare där varje respondent beskriver sin syn 

på sin arbetssituation. 

Det kvalitativa perspektivet och semistrukturerade intervjuer 

I det kvalitativa synsätt som jag valt att anta, riktades intresset mot hur helhetsperspektivet framträder 

när speciallärare beskriver sitt arbete med läs- och skrivutveckling. Genom den kvalitativa 

forskningsprocessen blev det möjligt att få fram flera olika sätt att uppfatta och se på möjligheterna att 

lyfta ett helhetsperspektiv på elevens läs- och skrivförmåga. Som intervjuare blev jag den som tolkade 

pedagogernas utsagor och som ingick i ett samspel med dem omkring de frågor jag ställde. Det 

ömsesidiga inflytandet över intervjun kan vara en styrkefaktor, där kunskaper och visst mått av 

förförståelse kan fördjupa intervjun. Bjørndahl, (2005) framhåller intervjuformens möjlighet att reda 

ut oklarheter och ställa fördjupande frågor. Genom valet av en semistrukturerad intervjuform kunde 

jag hålla fokus på de tre teman (se nedan) jag valt att utgå ifrån och samtidigt ställa frågor som 

fördjupade. Semistrukturerade intervjuer valdes för att underlätta för mig som intervjuare att hålla mig 

till ämnet samtidigt som det gav mig möjligheter att följa upp frågorna för att fördjupa och vidga 

svaren. De specifika teman jag utgick från, bildade en intervjuguide, (se bilaga 3) som kan liknas vid 

en minneslista över vilka områden intervjun skulle täcka, ett slags frågeschema men med utrymme för 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Respondenterna hade stor frihet att utforma svaren på sitt sätt och 

deras svar följdes upp med följdfrågor som varierade beroende på respondentens svar. Tonvikten lades 

därmed på hur intervjupersonerna hade tolkat frågorna och hur de besvarades. Syftet var att finna de 

olika sätt respondenterna hade för att uttrycka sig omkring frågor som kunde kopplas till en helhetssyn 

på elevers läs- och skrivutveckling snarare än att söka likheter och/eller skillnader mellan 

respondenternas versioner (Backman, 2008). 

Tre teman 

Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale (1997) ämnesorienterad. Syftet är att förstå hur den 

intervjuade förhåller sig till olika centrala teman. För att få svar på vilka möjligheter som fanns för 

speciallärarna att arbeta med läs- och skrivutveckling ur ett helhetsperspektiv och hur dessa 

möjligheter utnyttjas, behövde jag få reda på resonemangen både runt möjligheterna och/eller möjliga 

eventuella hinder. Intervjufrågorna var centrerade kring:  

Helhetssyn på elevens utveckling,  

Former för samarbete  

Speciallärarens roll.  

Dessa teman styrde inte intervjun utan fokuserade den. För att kunna beskriva och förstå var det 

nödvändigt att lyssna både till den uttalade beskrivningen, men också till innebörden av det 

respondenterna sa. De intervjuade beskrev hur de upplever situationer och hur de handlar. Detta 

förhållningssätt innebar att resultatet blev såväl en beskrivning som en tolkning av det sagda. De tre 

temaområdena valdes för att få en helhetssyn på elevers utveckling, där samarbete med andra 

pedagoger ses som en förutsättning för att kunna arbeta med en helhetssyn på läs- och skrivutveckling. 

Den roll specialläraren har påverkar detta arbete. Dessa teman fokuserade intervjun kring de 

grundförutsättningar som jag ansåg krävdes för möjliggöra en helhetssyn kring elevens läs- och 

skrivutveckling. 
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Förstudie 

En provintervju genomfördes med en erfaren speciallärare för att kontrollera att frågorna var relevanta 

och gick att besvara. Detta bidrog till att flera av frågorna förtydligades och formulerades om. 

Urval 
Intresset för speciallärarens möjligheter att kunna arbeta med elevers läs- och skrivutveckling i ett 

helhetsperspektiv låg till grund för studien.  

Intervjupersonerna valdes ut genom rekommendationer. Samtliga ställde villigt upp på intervjun. På så 

vis blev det ett sorts bekvämlighetsurval. Spridningen på informanterna blev dock så att samtliga 

respondenter arbetar i olika kommuner. Två av intervjupersonerna är speciallärare med den äldre 

speciallärarutbildningen, fyra av intervjupersonerna har gått den nya speciallärarutbildningen. 

Samtliga arbetar i grundskolan. Respondenterna kontaktades via mail eller telefon. Efter detta 

kontaktades rektorerna på respektive skola med ett missivbrev (se bilaga 2) med information om 

studien. Samtliga rektorer gav sitt samtycke. Vid andra kontakten med respondenterna bifogades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) om undersökningens syfte och tillvägagångssätt.  

Studiens genomförande 
Efter första kontakten med respondenterna återkom jag till dem då rektor gett sitt samtycke. Efter en 

begäran från en av informanterna att få se intervjufrågorna i förväg fick samtliga respondenter 

frågeguiden skickad till sig före intervjun. Samtidigt bokades en tid för genomförande av intervjun. 

Samtliga intervjuer, utom en, genomfördes på respondenternas arbetsplats i ett avskilt rum, deras eget 

arbetsrum, där intervjun kunde genomföras ostört. En intervju genom fördes i ett undanskymt hörn på 

ett café. Intresset låg både på vad som sades och hur det sades. För att få med detta i analysen och för 

att jag som intervjuare skulle kunna vara uppmärksam på vad som sades, spelades intervjuerna in 

(Bryman, 2011). Samtliga respondenter hade godkänt detta i förväg. Intervjuernas längd varierade 

mellan ca 30 och 55 minuter.  

Bearbetning  

De inspelade intervjuerna överfördes till dator innan de transkriberades. Inspelningarna möjliggjorde 

omlyssning av intervjuerna. Samtliga intervjuer transkriberades innan analysarbetet vidtog. 

Transkriberingen är gjord med viss redigering där omsägningar togs bort, likaså skratt eller och andra 

ljud. Pauser markerades, dock ej längden på pausen, och andra tveksamheter i talet. Punkter och 

komman har lagts till efter min tolkning. Transkriberingen kan ses som en del av analysarbetet (Kvale, 

1997). Jag valde viss redigering för att underlätta för läsaren. Transkriberingarna resulterade i 36 sidor 

skriven text.  

Tolkning och analys 

Tolkningen är adekvat mot problemställningen och ger analysen innehåll för att slutsatser ska kunna 

dras. Tolkningen ska ge insamlad data innebörd och därför frångicks den beskrivande återgivningen. 

Samtidigt är det viktigt att i denna fas vara medveten om att samma data kan tolkas helt olika beroende 

på förhållningssätt (Backman, 2008). Möjligheterna till samarbete eftersöktes i materialet, eftersom 

det ger förutsättningar att arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. I bearbetningen 

av intervjuerna har jag tagit hänsyn till att samtalssekvenser är kontextuella och att samtalet är styrt av 

vår ömsesidiga förståelse av kontexten (Bryman, 2011). Respondenterna hade olika synvinklar utifrån 

den utbildning och de erfarenheter de har med sig.  

Den transkriberade texten delades upp efter de teman som jag grundade intervjuerna på. Utsagorna i 

citaten har sedan kategoriserats. Kategoriseringen lyfte fram begrepp som kan sägas representera en 

företeelse. Tyngdpunkten ligger på de kategorier som gav mest information om speciallärarens 

möjligheter att arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. Dessa kategorier skapades 
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genom noggrann läsning av transkriberingarna, där jag letade efter repetitioner, metaforer, likheter och 

skillnader, språkliga kopplingar, avsaknad av svar och teorirelevant material. Syftet var att bringa 

ordning, ge överskådlighet av insamlad data och ge en helhetsbild. Potentiella problem vid kodningen 

var att kontexten delvis gick förlorad och att informationen blir fragmentiserad (Backman, 2008; 

Bryman, 2011). Man kan även säga att en analys gjordes redan under intervjun då respondenten 

beskrev sin situation, men kanske själv upptäckte nya samband i sina egna spontana beskrivningar 

(Kvale, 1997). Också transkriberingen är en tolkande process och en reflektion över av vad som kunde 

vara väsentligt eller oväsentligt. 

Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2011) diskuterar förutsättningarna för att komma fram till en absolut sanning av den sociala 

verkligheten, som realibilitets- och validitetsbegreppen handlar om. Detta kan vara svårt inom 

kvalitativa undersökningar, eftersom möjligheten att det kan finnas flera beskrivningar av denna 

verklighet kan förekomma. Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera data ligger istället till grund för den kvalitativa undersökningsmetoden (Bryman, 2011).  

Trovärdigheten i beskrivningarna av den sociala verkligheten som studien beskriver, avgörs av hur 

pass acceptabel den är i andra människors ögon. Det finns alltid en risk att respondenternas svar 

”förskönas” som ett sätt att försvara sitt eget agerande.  

Överförbarheten i kvalitativa undersökningar, där fokus ligger på det kontextuellt unika, ses som 

överförbar till en annan miljö om beskrivningarna är fylliga och detaljrika. De specialpedagogiska 

kontexterna ser olika ut på de olika skolorna. Att fullt ut beskriva de olika speciallärarnas situation har 

inte prioriterats i denna studie.  

Pålitligheten skapas genom en fullständig redogörelse för alla faser i undersökningsprocessen.  

En fullständig objektivitet i kvalitativ forskning går inte att få (Backman 2008). Resultatet kan därför 

ses som en av flera tänkbara representationer av den sociala verkligheten. Resultaten kan alltså 

diskuteras, kunskap är relativ och föränderlig. 

Etiska överväganden 
De grundläggande etiska frågorna rörande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

inblandade personer ligger till grund för studien (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet om 

studiens syfte meddelades skriftligt, dels till rektor, dels till intervjupersonerna själva (se bilaga 1 och 

2), dels också muntligt vid intervjustart. Informanternas samtycke låg till grund för förfrågan till 

rektor. Konfidentialitetskravet där deltagare, skolor och kommuner garanteras anonymitet är den 

aspekt som informanterna själva tagit upp vid intervjun. Nyttjandekravet om att uppgifterna endast 

kommer att användas vid denna studie garanteras.  

De etiska ställningstagandena gjordes redan i planeringen av studien. I tematiseringen av 

undersökningen eftersträvades kunskaper, där elevens hela situation fick utgöra fokus, men också hur 

man kan förbättra situationen. Intervjupersonerna kan uppfatta intervjun som en utvärdering av sitt 

arbete. I intervjusituationen krävdes samtycke. Det har varit viktigt att säkra konfidentialiteten för 

respondenterna och överväga eventuella konsekvenser. Respondenterna blir i resultatdelen inte 

presenterade utan enbart numrerade. Transkriberingarna har i möjligaste mån försökt vara i enlighet 

med de muntliga uttalandena. I analysen tolkades intervjuerna utan respondentens inflytande och i 

rapporteringen finns problematiken med vilka konsekvenser den publicerade studien får, dels för de 

intervjuade, dels för den grupp som de representerar (Kvale, 1997). Den kritiskt granskande 

tolkningen kan från respondenternas sida uppfattas som ett övergrepp på deras utsagor. Redan i 

insamlingsfasen är det jag som intervjuare som väljer vilka frågor som ställs och i analysen vilket 

material som tas med. Min erfarenhet som obehörig speciallärare och blivande speciallärare bildar en 

förståelse för respondenternas arbetssituation, vilket kan påverka min tolkning av respondenternas 

svar. 
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Resultat och tolkning 

Resultatet presenteras utifrån några områden som framträdde som speciellt viktiga för att fånga hur 

pedagogerna såg på elevens läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. Svaren har tematiserats 

och kategoriserats utifrån det som var väsentligt för speciallärarens möjligheter att arbeta med elevers 

läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. Dessa teman utgör rubriker och kategorierna 

underrubriker. Det inleds med ett avsnitt om speciallärarens roll med underrubriker som beskriver 

förväntningar, känslighet i rollen, frågan om närhet och/eller distans samt den coachande rollen. 

Därefter följer ett avsnitt som berör speciallärarnas samarbete med andra lärare. Där beskrivs formell 

och informell samverkan, kvalitén på samarbetet, speciallärarens auktoritet, åtgärdsprogram och 

skapande av konsensus. Vidare behandlas ansvarsfördelningen som beskriver otydligheten respektive 

det gemensamma ansvaret. Avslutningsvis beskrivs olika perspektiv på helhetssyn med underrubriker 

som beskriver helhetssynen på eleven, lärandet och ämnet samt omsättandet av kunskaper. Resultatet 

sammanfattar de sex genomförda intervjuerna med speciallärarna. Empirin presenteras med 

respondenternas citat och min tolkning av det sagda. I citaten refereras till respondenterna numrerade 

från 1-6. 

Speciallärarens roll 
Speciallärarens roll på skolan formas av flera olika faktorer. Forskningen kring läs- och 

skrivutveckling har varit aktiv, trots detta har inte alltid speciallärarens roll förändrats speciellt mycket 

genom åren. 

”Det här är en genre som har varit, alltså kunskapsmässigt, så har man lärt sig väldigt mycket, hur 

man tar hand om barn med dyslexi och alla dom här möjliga diagnoserna, tycker jag, men jag tycker 

ändå att själva rollen som sådan har stått ganska stilla genom åren… det är ju många föräldrar som, ja 

men jag fick också gå och läsa hos en läsfröken och lite grann, de associerar direkt till det när de ser, 

jaha vi har ett eget litet rum som vi jobbar i …”(5). 

Föräldrars förförståelse om vad speciallärarens arbete går ut på kan bekräftas av att specialläraren 

främst kommunicerar det stödet. Det kan bero på att övriga eventuella anpassningar inte är 

tydliggjorda. Någon helhetssyn blir inte synliggjord och därmed förväntar sig föräldrar att det är det 

individuella stödet som barnet blir hjälpt av och speciallärarrollen består.  

Förväntningar 

Förväntningarna på specialläraren är flera: dels förväntas specialläraren känna till vilka alternativa 

hjälpmedel och annat material som finns på skolan eller som finns att tillgå, dels ska de hålla sig ajour 

med forskning kring synen på undervisning och hur särskilt stöd till elever i behov av det, kan ges. 

Den överskuggande förväntningen är dock att speciallärarens arbete ska resultera i att eleverna når 

målen och blir godkända. Specialläraren förväntas också vara erfaren för att på bästa sätt stödja eleven. 

Speciallärarens arbete förväntas vara att ge stödundervisning och att förse eleverna med 

kompenserande hjälpmedel som de kan ha närhelst de behöver. 

”Men vi tänker att vi gör stödinsatserna med extraläsning och intensivsvenska på låg/mellan så gott 

det går, vi har även kört intensivsvenska i årskurs sju i nån tvåveckorsperiod, men det mesta går ut på 

att eleverna ska kompenseras när de kommer upp på hög.” (1) 

Stödundervisningen minskas alltså när eleverna blir äldre, vilket kan tolkas som att skolan ser att 

möjligheterna att lära minskar ju äldre de blir. Att yngre elever inte kompenseras för att underlätta 

inlärningen i lika hög grad, kan bero på synen på att de ska öva själva, utan hjälpmedel. 

De nya speciallärarnas kompetenser inom konsultation och kartläggning är inte alltid kända av rektorer 

och lärare och upplevelsen är att specialläraren enbart förväntas arbeta enskilt med eleverna, kanske 

till skillnad från specialpedagogen.  
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”… men jag tror att många ser att speciallärarna, dom ska jobba med eleverna i en skrubb långt bort.” 

(3) 

Ibland upplevs förväntningarna som för höga. Speciallärarna förväntas på egen hand lösa elevernas 

svårigheter och lämna tillbaka eleven när den är ”reparerad”(3). Att på detta sätt se elevens svårigheter 

isolerade från resten av eleven och verksamheten är kanske ett sätt för läraren att göra det enkelt för 

sig. Enklaste sättet att tänka är att det är något hos eleven som måste lagas. Då behöver inga andra 

justeringar göras. Elevens ”fel” kanske dessutom kan kompenseras med olika hjälpmedel. 

”… jag tror att de förväntar sig det här underverket sker inne hos mig, det här att de plötsligt lär sig 

att läsa, det kommer att ske inne hos mig, de förlitar sig på det… dom förväntar sig att jag tar över 

ansvaret och att nu är det överskickat och att nu slipper vi tänka på det, vi fortsätter tänka som vi 

alltid har gjort, nu har jag lämnat över det, nu har jag gjort så mycket jag kan.” (6) 

Lärarnas arbetssituation i ett klassrum med många elever att ta hänsyn till är ofta betungande. Det kan 

innebära en lättnad att kunna ”lämna över” en elev till specialläraren. Ett förändrat arbetssätt ställer 

krav dels på lärarna, dels på de andra eleverna och ofta även på miljön.  

”… ibland är det ju det där när dom har provat allt i klassrummet, då är det jag som ska träda in och 

komma med de där universallösningarna, kanske, ibland, så att säga… ”(5) 

Samtidigt framställs andra lärare också som tacksamma för all hjälp de kan få. 

”… dom har ju inte haft någon hjälp förut så på så sätt är det ju bra för jag kan bestämma lite själv… 

så dom är nog glada för det mesta…” (4) 

Med en tung arbetssituation, som många lärare har, blir specialläraren den som lättar på bördan en 

aning. Trots höga förväntningar upplever de andra lärarna specialläraren som en hjälpande hand. 

”… och visst samarbetar vi och så, lärarna och vi, och det är främst då dom som har skrivit 

orosanmälan men de praktiska möjligheterna är väldigt begränsade… för att viljan inte finns hos 

ledningen…”(3) 

Förtroendet från ledningshåll är viktigt. Det upplevs å ena sidan som frustrerande då rektor bestämmer 

arbetsuppgifter och hur specialläraren ska fördela sin tid.  

”Kanske att om jag skulle gå upp och säga till rektorn att jag hinner  inte det här, jag måste få mer tid 

att samarbeta så kanske det skulle… hon kanske skulle säga ja… jag upplever att rektorn säger ja till 

allting jag säger, det är faktiskt klasslärarna som säger nej, att jag har inte tillräckligt med tid för 

deras elever.”(6) 

Å andra sidan uppskattas det förtroende man får från ledningens sida att själv kunna lägga upp sitt 

arbete. Istället saknas gemensam syn hos lärarna om hur arbetet ska prioriteras. Realistiska 

förväntningar och att förmedla budskapet att det inte är specialläraren ensam som ger eleven särskilt 

stöd, är en viktig förutsättning för speciallärarens uppdrag. Speciallärarens möjligheter att utföra sitt 

uppdrag är beroende av andras förtroende. 

En känslig roll 

Känslighet är en av de faktorer som respondenterna anger att speciallärarrollen kräver.   

”Känsligheten” gäller i förhållandet mellan uppdraget att se till elevens bästa och att inte trampa 

lärarna på tårna. Å ena sidan upplevs det som svårt att ge förslag på förändringar utan att det tas som 

kritik. Å andra sidan vill man att lärarna ska be om hjälp. Man uttrycker uppfattningen att många 

lärare ska vara så duktiga. Det ingår i ”kulturen” att man inte vågar be om hjälp eller öppna sin 

undervisning för insyn, eftersom det kan ses som en svaghet. Det betonas att man som speciallärare 

inte kan gå in på hur lärarna ska bedriva sin undervisning - det vågar man inte, endast ge lite ”råd och 

tips”(5) . Speciallärarrollen kräver att man måste vara försiktig och ha fingertoppskänsla. 

”… alltså det är en väldigt känslig roll det här, för att lärarna är ju väldigt liksom duktiga… duktiga 

flickor, kanske man kan kalla det för… så man vill inte gärna höra att man kanske borde byta spår, 

man får ha en himla fingertoppskänsla där, så man inte klampar in som en elefant, för då kan det bli 

riktigt fel… att man känner sig ifrågasatt…” (5) 
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Möjligheterna att arbeta med elevernas utveckling utanför speciallärarrummet är i mångt och mycket 

beroende av speciallärarens förmåga att kommunicera med de andra lärarna. Risken att det kan gå fel 

kan resultera i att eleven inte får det stöd den har behov av. Det finns en osäkerhet hos speciallärarna 

om vilken plats de kan ta. 

Önskemål uttrycks om att lärarna skulle be om hjälp lite tidigare, innan problemen blivit för stora. 

Speciallärarens roll blir då att hon får träda in där läraren upplever att han/hon inte räcker till.  

”Men jag skulle önska att man kom lite fortare, för vi har ju en benägenhet att vi ska vara så förbaskat 

duktiga, vi lärare, och vi ska klara det själva och inte förrän det har gått alldeles för långt så tar man 

hjälp… ibland är det så” (1) 

Tillhörigheten till lärarkollegiet är en önskan. Samtidigt vill man inta expertrollen, den som hjälper 

till. Dessutom försvåras speciallärarens arbete ”om det gått för långt” och svårigheterna har lett till 

konsekvenser utanför läs- och skrivsvårigheterna. Det kan tolkas som att behovet av känslighet och 

lyhördhet är inte lika påtagligt åt andra hållet. När läraren ber om hjälp är det legitimt att komma med 

förändringsförslag. När förslag efterfrågas ser specialläraren möjligheten att kunna påverka läs- och 

skrivundervisningen samtidigt påverkar rådfrågandet den roll som specialläraren kan ta. 

Närhet och/eller distans 

Speciallärarrollen rör sig mellan ytterligheterna närhet och distans. Närhet uttrycks dels som att man 

föredrar det personliga mötet med andra pedagoger, dels betonas relationernas värde. 

”… jag vet vilka lärare som besitter vilka kompetenser, nu tänker jag inte bara ämnesbehörighet utan 

att den här är en väldigt varm person, då kan jag använda mig av det, den här kanske är lite mer 

strukturerad och fyrkantig och kanske inte känner så mycket, det kan också vara ett problem ibland” 

(1) 

En god personlig kontakt med andra lärare underlättar speciallärarens arbete med eleven. Att 

specialläraren känner lärarna inger förtroende hos eleven, att man vet och har erfarenhet av hur 

vardagen i klassrummet ser ut. 

”… men jag tycker i mitt fall att det hjälper eleven att jag själv stått på golvet, varit kollega med de 

andra lärarna som de möter…”(1) 

De andra lärarnas inställning till speciallärarens arbete ses alltså som en förutsättning för elevens 

framgång. Det är också viktigt att finnas mitt i verksamheten med god kontakt med alla parter: från 

elev och föräldrar, lärarna och övrig personal till ledningsgrupp och rektor. Att vara spindeln i nätet 

och ha tentakler åt alla håll blir en förutsättning för att kunna påverka elevens särskilda stöd.  

Distans uttrycks som att man ser ett värde i att inte komma för nära de andra lärarna för att 

speciallärarkompetensen ska bli synlig.  

”... sen tror jag att risken att ens kompetens som speciallärare inte blir synlig… om man ses varje 

vecka i arbetslaget… medan om du kommer in som speciallärare och träffar arbetslaget vid specifika 

tillfällen för att diskutera specialpedagogik, vad det nu är utifrån, läs– och skrivinlärning eller vad det 

nu är, då tror jag att det blir mer tydligt att det här är min kompetens och nu utnyttjas tiden till det…” 

(3) 

Att inta ett ovanifrånperspektiv kan alltså underlätta arbetet med att göra bedömningar och kanske att 

ses som en auktoritet och bli lyssnad på.  

Ett annat sätt att se på rollen är att se sitt yrke som ett serviceuppdrag, där det är de andra lärarna de 

ska serva. Därför kan man inte ha för nära samarbete med bara några, eftersom alla ska känna att 

specialläraren är till för dem. 

”… men jag tycker att man ska serva hela stadiet och inte tillhöra ett arbetslag, jag är till för att 

serva…” (1) 

Distans kan också innebära att hålla sig på sin plats, inte förhäva sig eller tro sig vara förmer än någon 

annan. 
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”… man får ju passa sig också när man jobbat så många år som jag har gjort alltså, jag kör en ganska 

låg profil… för man märker ju… jag kan mitt jobb helt enkelt och det kan ju räcka med den 

tryggheten och jag behöver inte hävda mig på nått sätt, känner jag, utan jag kör en ganska låg 

profil… utom i vissa lägen.”(5) 

Detta kan ses som att speciallärarrollen trots erfarenhet och utbildning inte medger att man med 

självklarhet kan påverka verksamheten.  

Speciellt de nya speciallärarna känner av denna balansgång mellan närhet och distans. Som nyanställd 

är relationerna till de andra lärarna en trivselfaktor. Samtidigt kan uppdraget emellanåt innebära att 

man ser med kritiska ögon, kanske ifrågasätter verksamheten och istället ser hur förutsättningarna för 

elever i behov av särskilt stöd skulle kunna förbättras. 

Paradoxen, distanserad och mittemellan, men ändå nära, bildar alltså en förutsättning för 

specialläraruppdraget - ett dilemma som i hög grad påverkar speciallärarrollen. 

Att coacha 

Att fungera som coach för lärare framkommer som en del av speciallärarrollen. Ett sätt att se 

coachrollen är att de andra lärarna gärna får komma och be om råd och hjälp, något som innebär att 

man då intar expertrollen. Ett annat sätt att se på coachning är att handledningen av lärarna kan vara att 

lyfta lärarna i deras olika kompetenser för att synliggöra det som är bra. 

”Då kan vi berätta om metoder och övningar och material som finns och lyfta lärarens kompetenser 

och synliggöra det som är bra…” (3) 

Organiserad/planerad handledning är inte så vanlig bland dessa respondenter. Det finns en kluvenhet 

till handledning av de egna kollegorna. Å ena sidan ses det som värdefullt och viktigt för att utveckla 

verksamheten, å andra sidan finns en tveksamhet till att handleda samarbetspartners, då man tycker sig 

se behovet av distans som större i dessa sammanhang. Dessutom blir ”känsligheten” i 

speciallärarrollen påtaglig och balansgången mellan relationen till läraren och elevers behov extra 

påtaglig. Den oorganiserade eller informella handledningen förekommer dock desto oftare. 

”Inte att det är uttalat att det är handledning utan det är mer det här … det här mer bollplanksaktiga… 

sen kommer dom ju och hur ska jag göra med den och den och han är så bråkig och… men sen har 

det ju visat sig att … för man tänker ju att vad ska jag göra åt det, förstår du vad jag menar?...  men 

det har ändå blivit så att när man har pratat med den, så har det blivit bättre… alltså med den eleven 

att, hur är det? och så” (4) 

Att vara elevcoach, att ha samtal och ge ett personligt stöd till eleven, uttrycks som ett viktigt uppdrag, 

framförallt av de speciallärare som arbetar med högstadieelever. De fungerar emellanåt som 

mellanhänder mellan klasslärare/ämneslärare och eleven. Det blir speciallärarens roll att ta hänsyn till 

elevens argument och försöka tillvarata elevens vilja. Specialläraren kan också ta elevens parti och 

vara elevens röst. 

”… då menar jag att vara den som tar det lilla barnets … parti och ställa de här frågorna som barnet 

kanske inte hade vågat räcka upp och ställa själv, och ställa de här frågorna; vad menar du med det 

här? att ställa de här frågorna som eleverna som är jätteduktiga tycker, men gud vad knäppt att 

behöva fråga om det, det ser jag som min uppgift.” (3) 

Att ta på sig den emancipatoriska rollen och ge makt åt de elever som annars inte tar den, blir ett sätt 

att se på coachningen. Genom att peppa och inge eleven självförtroende kan specialläraren ge eleven 

en bättre syn på sig själv, så att de känner ”att de kan och vet vad det handlar om” (4). Denna 

(själv)känsla ska de ta med sig även när de inte är hos specialläraren. På så sätt kan specialläraren 

påverka elevens kunskapsinhämtning positivt. Sättet specialläraren framställer, beskriver och pratar 

om eleven med de andra lärarna, påverkar även deras syn på eleven, vilket ses som ett sätt att påverka 

elevens kunskapsutveckling positivt.  

Observationer och intervjuer kan ingå i det pedagogiska utredningsförfarandet och lärarna kan vara 

intresserade av att specialläraren observerar eleven under en lektion, för att få veta vad som händer 

under tiden och få vetskap om varför eleven inte fungerar. 
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”… först och främst vill man veta varför eleven inte fungerar, men ibland har det ju samband med hur 

läraren fungerar… men det vill man inte lika gärna veta, men det får dom gratis…” (2) 

Lärarens egen påverkan på elevens utveckling är känsligare förbättrings-/förändringsområden än att 

uppmärksamma elevens förbättrings-/förändringsområden. Speciallärarens roll är en balansgång 

mellan elevers behov och hur förslag till förändringar kan påverka relationen till andra lärare och ger 

både möjligheter och begränsningar i samarbetet kring elever. 

Former för samarbete 

Formell och informell samverkan 

Samtidigt som samarbetet med andra lärare ses som en förutsättning för att planera elevens särskilda 

stöd i läs- och skrivundervisningen så upplever respondenterna sina möjligheter till detta som 

begränsade. Å ena sidan uppges att de andra lärarna oftast är villiga till samarbete. Å andra sidan är 

skälen många till att det inte blir av. Tidsbrist är en vanlig orsak. Det går att resonera på många sätt 

kring tid, men ytterst handlar det om prioriteringar. Lärare prioriterar annat framför samarbete runt 

elever. Prioriteringarna kan vara personliga eller pålagda från ledningshåll. Det administrativa arbetet 

tar mycket tid, något som dessutom verkar ha ökat. Det upplevs som att det förr fanns mer tid för 

samarbete. Tidsbristen handlar både om tiden för specialläraren själv och för övriga lärare.  

”… det behöver organiseras, alltså det är för mycket, jag hade förut… att jag träffade varje lärare, jag 

gjorde upp en liten mötestid med varje lärare, det var jättebra, det var det verkligen, men det finns 

inte en sportslig att ha det nu för det är så mycket andra möten och planeringar och sånt där, så det 

finns inte en chans… så då träffar jag hela gruppen.” (5) 

Finns inte en uppbokad tid blir inte samarbetet av. På högstadiet är dessutom väldigt många lärare 

involverade, vilket försvårar samarbetet ytterligare. Behovet av att samarbeta med varje enskild lärare 

för att kunna diskutera enskilda elever finns, men eftersom det inte är genomförbart så träffar man hela 

arbetslag istället. Detta samarbete riskerar därmed att inte bli lika inriktat på varje enskild elevs 

förutsättningar utan på en mer generell nivå. Vare sig det finns avsatt tid för samarbete eller inte, sker 

en del av samverkan genom informella möten med de andra lärarna: i korridoren, i matsalen, i 

personalrummet osv. Denna samverkan kan ses främst som ett utbyte av information som gäller eleven 

och dess förutsättningar. 

 ”Men då försöker man ju få stunder emellan så där, som man pratar, så man vet vad som händer runt 

omkring, man behöver veta och förändringar som man inte vet, man har inte hunnit träffats och som 

inte blir bra för barnen om man är ovetande… har man en bestämd tid då kan man fokusera på ett 

annat sätt, tycker jag.” (2) 

Specialläraren behöver vara uppdaterad om vad som händer i elevens skolvardag. Denna information 

kan ges på informella möten och därmed kan det finnas ett värde i att vara fysiskt närvarande i olika 

verksamheter på skolan för möjlighet till personlig möten med olika lärare. Däremot ses en 

avsatt/organiserad mötestid som nödvändig för att det ska kunna bli någon kvalitet på samarbetet.  

Kvalitén på samarbetet 

Kvalitén på samarbetet kan variera. Å ena sidan är specialläraren och läraren beroende av information 

från varandra för att få en helhetssyn av eleven. Många av mötena riskerar att stanna vid detta. Å andra 

sidan bör själva arbetet runt eleven organiseras och diskuteras. Även reflektion och utvärdering behövs 

för ett kvalitativt samarbete. 

”… det beror på vad man lägger in i ordet samarbete… jag har möte med dom klasslärare som jag… i 

de klasser jag jobbar … ” (3) 

”… jo, samarbetar och samarbetar, jag hör ju vad de säger… dom säger ju att de behöver mer stöd 

och det hör jag.” (6) 

Ett samarbete som är ensidigt där lärarna uttrycker önskemål om att få hjälp av specialläraren är 

kanske inte alltid det bästa stöd skolan kan ge eleven. Synsättet blir att specialläraren ska rätta till 
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brister hos eleven, så att denne kan följa övriga klassen. Särskilt stöd till enskilda elever ställer krav på 

läraren som denne kanske känner att den inte har möjlighet till. Därför är det enklast att det särskilda 

stödet ges hos specialläraren. 

”… för på pappret är det ju så att det står hur mycket spechjälp, extrastöd dom får, men det står ju 

inte vilket stöd de får, det lämnar man inte in… utan alla som befaras att inte få godkänt, dom har rätt 

till stöd på något sätt och då får man lov att ta bort den enskilda undervisningen” (2) 

Även speciallärarens tid är begränsad och med ökade krav på måluppfyllelse behöver fler elever det 

särskilda stödet. Det kan ses som att fler än bara specialläraren måste ge detta särskilda stöd och bildar 

en förutsättning för att kunna arbeta med elevens läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv. 

Det går att se samarbetet utifrån olika nivåer. Det kan vara diskussioner om en elevs enskilda 

svårigheter och vilka åtgärder som ska sättas in för att hantera dem. Men det kan också vara ett mer 

långsiktigt tänk om hur arbetet runt eleven ska organiseras. 

”… jag önskade att jag skulle ha tid för varje klasslärare och sitta och diskutera… hur vi ska lägga 

upp planen för varje elev… alltså hur vi ska lägga upp planen för eleven, hur dess framtid ska se 

ut…” (6) 

Möjligheten att ge ett mer långsiktigt specialpedagogiskt stöd kring läs- och skrivsvårigheter är ett 

önskemål. Möjligheten att ge det särskilda stödet med en helhetssyn som utgångspunkt påverkas 

därmed av kvalitén på samarbetet.  Också speciallärarens auktoritet påverkar möjligheterna. 

Speciallärarens auktoritet 

Ett sätt för specialläraren att få förtroende är erfarenheten som klasslärare. Det blir därmed lättare att 

få med sig både andra lärare och eleven. Från speciallärarens synvinkel blir det lättare att förstå 

lärarnas och elevernas förutsättningar i klassrummet och därmed vilket stöd som kan sättas in. Från de 

andra lärarnas synvinkel vet de att specialläraren förstår deras situation. 

”… att jag själv stått på golvet, varit kollega med de andra lärarna som dom möter, för mig är det a 

och o, har jag inte dom med mig kan jag aldrig lyckas.” (1) 

Det individuella stödet som ges då specialläraren inte är med, är i stor utsträckning beroende av hur 

samarbetet med den ansvariga läraren fungerar. Det kan ses som att detta förtroende är en förutsättning 

för elevens villkor.  

Samarbetet i arbetslagen är värdefullt genom tillhörigheten i ett arbetslag bestående av andra 

speciallärare, specialpedagoger, SVA-lärare
5
 m.fl., där specialpedagogiska frågor kan diskuteras. 

(Vilket skulle kunna tolkas som att SVA inte ses som ett eget ämne utan som ett stöd till elever i 

behov av det.) Specialarbetslaget blir också ett sätt att hålla distans till övriga, ett sätt att upprätthålla 

auktoriteten. 

”…men jag tycker ändå att det är bra för då kan man ta upp de här specialpedagogiska frågorna 

tillsammans i sitt arbetslag och liksom stöta och blöta och liksom … man själv får ju ganska mycket 

problem och såna saker och då är det skönt att jag kan vända mig till mitt arbetslag med de här 

sakerna… och jag kan även vara ganska öppen och ärlig där, om du förstår hur jag menar, hur man 

ska göra med vissa frågor och så, jag ser det som en fördel att tillhöra mitt arbetslag, bara jag får tid 

med lärarna för det är dom jag behöver tid med… och diskutera elever helt enkelt” (4) 

Ett eget specialarbetslag skulle kunna gå att likställas med handledning för egen del, vilket är ett stort 

behov, då man som speciallärare möter många problem. Samtidigt är tillhörigheten till ett arbetslag 

bestående av andra lärare en möjlighet att få insyn i elevens vardag, och tid med dessa lärare krävs för 

att kunna lägga upp arbetet med eleverna. Detta prioriteras alltså inte lika högt. Att sitta med i vanliga 

lärararbetslag kan också ses som mycket tidskrävande och där diskuteras ibland frågor som 

specialläraren inte alltid känner sig delaktig i.  

Anledningen till att man samarbetar mest med klassläraren på låg- och mellanstadiet och ämneslärare i 

kärnämnena (här: sv., ma. eng.)/mentorer på högstadiet beror på betygen eller att bli godkänd i dessa 

                                                      
5 SVA är förkortning för svenska som andraspråk 
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ämnen och de skriftliga omdömena som lärarna skriver. Det ska också skrivas åtgärdsprogram för alla 

elever som riskerar att inte nå målen. Det är numera klasslärarens/ämneslärarens ansvar att 

åtgärdsprogram skrivs, vilket har reducerat specialläraren till en som hjälper till om det behövs.  

”… vi pratar ju om det tillsammans och … vi följer ju upp det tillsammans också då… men det ligger 

mer på lärarens sida nu… ” (2)   

Specialläraren besitter inte per automatik någon auktoritet - att inta expertrollen/bli rådfrågad blir ett 

sätt att få vara med och påverka. Åtgärdsprogrammen utgör ofta grunden för samarbetet. 

Åtgärdsprogram 

Mycket av samarbetet handlar om just åtgärdsprogrammen och uppföljningarna av dem.  

Speciallärarens samverkan med föräldrar sker också det, främst i samband med skrivandet av 

åtgärdsprogram.  

”Det är ju när man har de här samtalen med föräldrar och så här, så kan man ju ge några konkreta råd 

liksom om vad man kan göra, när man skriver dom här åtgärdsprogrammen, det är mycket kring dom, 

vad kan jag göra, vad kan du göra att man liksom kommer överens… / … / för vissa människor är det 

fullständigt solklart och vissa behöver få stöd helt enkelt… kanske inte har den bakgrunden själv, 

men det är också sånt där, där man får ha lite fingertoppskänsla… men många av den sortens 

föräldrar är väldigt tacksamma när det blir den typen av konkreta handlingar…” (5) 

Åtgärdsprogrammen kan ses som ett sätt att socialisera in föräldrarna i skolans värld och hjälpa dem 

med hur de ska se till att deras barn blir bra skolelever. Klassläraren/mentorn är annars den som till 

största delen har föräldrakontakten, men i samband med åtgärdsprogram kan specialläraren hjälpa till 

att strukturera kring t.ex. läxläsning. 

”Till hemmet kan vi ju ge råd att de behöver läsa, att de behöver ha regelbundna tider för nån läxa 

vissa då… att de behöver ha nåt schema för att veta när man ska göra det… ha allting i väskan… en 

viss plats att sitta på, sånt har vi skrivit in i åtgärdsprogrammen förut men nu ska det inte ingå där, 

föräldrarna ska inte vara inblandade, men vi skriver det på ett papper bredvid… men det ska inte 

finnas med i de nya åtgärdsprogrammen, i den nya läroplanen… men det är ju viktiga bitar” (2) 

Ett sätt att se på åtgärdsprogrammen är att skolan ensam står för åtgärderna, ett annat är att se är att 

föräldrarna är delaktiga i elevens läs- och skrivutveckling genom att specialläraren ger råd och tips. 

Detta är dock inte längre helt legitimt - åtminstone får det inte skrivas in i åtgärdsprogrammet. Lärarna 

kringgår helt enkelt de nya direktiven och gör det de tycker är bäst i alla fall. Det är lärarna som 

skriver åtgärdsprogrammen, men det är speciallärarna som ska se till att de blir skrivna och de har 

åsikter om hur de skrivs. 

”… att t.ex. att genom att jag intervjuar eleven om deras styrkor, att jag försöker få in det i 

åtgärdsprogrammet… att det här är eleven bra på, att få föräldrar etc. att förstå att det här måste 

eleven få göra mer av” (3) 

Åtgärdsprogrammens koncentration kring elevens svårigheter kan bli stigmatiserande. Specialläraren 

ser sin möjlighet att vidga perspektiven och skriva fram elevens styrkor som utgångspunkt för det 

särskilda stödet. Speciallärarens möjligheter att påverka utformningen av åtgärdsprogrammen har dock 

minskat i och med att klassläraren/ämnesläraren har övertagit ansvaret. Konstruerandet av 

åtgärdsprogrammen har varit en självklar faktor, där specialläraren tidigare har haft möjlighet att 

påverka läs- och skrivundervisningen för elever i behov av särskilt stöd, en faktor som inte är lika 

självklar längre för dessa speciallärare 

När det gäller samarbetet med övningslärare är det främst vid kartläggningar som intresse finns för 

deras upplevelser av eleven - detta för att få ett allsidigt underlag till kartläggningen. Dessa lärare 

skriver åtgärdsprogram i sina egna ämnen, om det är aktuellt, och är inte involverade i elevens läs- och 

skriutveckling.  

Samarbete kring ämnet 

Samarbete kring läs- och skrivutveckling i fler ämnen än svenska finns inte synligt i dessa intervjuer. 

Det kan vara specialläraren som inte känner något behov av samarbete kring själva ämnet. 
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”… jobbar jag enbart med dyslexi, med svenska, med läsinlärning, så följer jag upp eleverna så 

behöver jag inte ha lika mycket samarbete med klassläraren… då fortsätter det på ett tag sen pratas vi 

vid…”(2) 

Här ses dyslexidiagnosen inte ur ett helhetsperspektiv utan främst som en teknik som övas hos 

specialläraren. Det kan också vara andra lärare som inte heller ser behov av att samarbeta kring ämnet. 

Samarbete med andra lärare handlar främst om elevens förutsättningar. Avsaknad av kunskap/vetskap 

om läs- och skrivutveckling kan vara en förklaring till att samarbetet kring ämnet inte blir av. 

”Jag hade ju trott att alla kategorier skulle vara med på den här talsyntesinformationen, det hade jag 

uppfattat, men det visade sig att gymnastik, musik och slöjd, dom var inte med, dom själva tycker 

inte att de behöver det, jag är lite förvånad. När jag frågade nån som … hade de sagt nej, men vi 

håller inte på med datorer, dom håller inte på med dom hos oss… jag tycker att de skulle vara lite 

intresserade av vad de gör på andra ställen för jag är intresserad av vad dom gör… jag är lite 

förvånad… man läser ju och skriver på slöjden också, det gör man ju och dom har ju datorer de som 

har svårt med det” (2) 

Det går också att se ett ointresse för detta samarbete hos lärare i övningsämnen. Speciallärarna vet att 

elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha sina styrkor i övningsämnena och är därför intresserade av 

ett samarbete med övningslärarna. Detta intresse är inte alltid ömsesidigt. Övningslärarnas 

koncentration ligger i deras eget ämne, man ser om sitt eget hus, kanske ett försvar för att slippa 

merjobb.  

”Eftersom läsning och skrivning kommer in i de flesta ämnen mer eller mindre /…/ så kan eleven ha 

sina styrkor i dom ämnena så då är det viktigt att höra utifrån dom ämnena och så, så kanske man kan 

använda sig utav det i de andra ämnena och så, så det är jätteviktigt att man har ett samarbete, i alla 

fall att man pratar med varann så att alla vet om och att man hör sig för, samlar information av alla” 

(4) 

Återigen innebär samarbetet framförallt informationsutbyte. Ansvarsuppdelningen där ämneslärarna 

ansvarar för enbart sitt ämne borgar inte för en helhetssyn på elever utveckling. Speciallärarens 

möjligheter att arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv är ju beroende av samarbetet 

med alla lärare. Det ömsesidiga intresset av detta samarbete ökar dock möjligheterna till ett kvalitativt 

samarbete där man har en gemensam målsättning. 

Att skapa konsensus 

Fördelarna med att fler är involverade i elevens läs- och skrivutveckling är att denna utveckling 

faktiskt sker i alla ämnen, Genom samarbete finns det fler som kan se elevens styrkor och man kan 

belysa dem istället för att bara se problemen. 

”Tror absolut att det är bra för elevens utveckling för det är fler som ser eleven och som kan se deras 

styrkor… men i verkligheten finns det olika tänk… och det finns dom som har mera bristtänkande 

och ser mer problemen istället för att se vad som fungerar… och jag försöker se det som fungerar och 

försöker lyfta fram det… och förhoppningsvis kan det då sprida sig till den som ser allting svart och 

vitt” (3) 

Genom detta samarbete kan tanken spridas om att uppmärksamma elevens styrkor istället för 

svagheter som en väg till framgång. Det blir en överenskommelse om en gemensam (helhets)syn på 

eleven. 

”Man kan se väldigt olika på en elev så att ibland kanske det sitter dom som jobbar med dom här 

tunga ämnena, om man säger, och så kommer dom med idrott eller bild och har en helt annan bild 

och kan berätta ofta mycket positivare när det gäller dom här eleverna då… och då är det jätteviktigt 

att det kommer fram för att det lyfter… och det kan ju lyfta eleven också om man använder sig av det 

… och även stöttar upp dom sidorna” (4) 

Å ena sidan ses vinningen med samverkan med flera olika yrkeskategorier som stor. Därigenom ökar 

möjligheterna att se fler sidor hos eleven och därmed få större förståelse för elevens förutsättningar. 

Det ses som eftersträvansvärt att ha en gemensam syn för att kunna arbeta med eleven på ungefär 

samma sätt. 
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”… och det är klart att om man får då hela barnet så är det ju en vinning med… och om jag och 

klasslärare och även fritids kan diskutera och komma fram till något gemensamt, det är ju det 

optimala…” (6) 

”… det är klart att ju mer man träffas och pratar om eleverna desto bättre är det ju… det är ju lite 

olika bitar men som ändå hör ihop.” (2) 

Å andra sidan kan otydligheten om vem som gör vad upplevas som ett hinder för hur samarbetet ska 

fungera i vardagen. Samsynen kan försvåra uppdelningen av arbetsområden för olika pedagoger och 

kan leda till ett otydligt ansvar. Synen på eleven ur olika yrkeskategoriers perspektiv riskerar att 

övertas av ett gemensamt sätt att se på eleven.  

Samverkan mellan de olika yrkeskategorierna i EHT
6
 är också ett sätt att se eleven ur ett 

helhetsperspektiv genom de diskussioner som förs där. Möjligheterna för specialläraren att föra fram 

de pedagogiska förutsättningarna finns samtidigt som risken för att den maktordning som kan råda ger 

vissa yrkeskategorier tolkningsföreträde (jmf Hjörne & Säljö, 2009). Yttersta ansvaret för eleven 

ligger ju hos rektorn. 

Ansvar och förväntningar 

Otydlighet 

Ansvarsfördelningen på en skola kan upplevas som något otydlig, speciellt för speciallärarna. 

Klassläraren/ämnesläraren/mentorn har det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd, 

men specialläraren har ansvaret att åtgärdsprogram blir skrivna och uppföljda. Det yttersta ansvaret för 

åtgärdsprogrammen har, enligt respondenten, numer tagits över av klasslärare/mentorer i den nya 

skollagen. Beslutet om vad som ska göras, vilka åtgärder som ska sättas in kan vara speciallärarens 

ansvar. Det kan också upplevas som ”ett givande och tagande” (1) då förslag på åtgärder även 

kommer ifrån andra håll, t.ex. från andra lärare, skolhälsovård och föräldrar. Ofta består åtgärden i 

åtgärdsprogrammet av det arbete som specialläraren gör. Att den blir utförd blir därför ofta 

speciallärarens ansvar.  

”Jag har ingen ansvarsbeskrivning eller så… men det jag antar det är väl att det är jag tillsammans 

med lärarna som ska initiera i alla fall… hur man ska stödja den eleven och att det ligger på mig att ta 

upp det och ibland att jag själv jobbar med eleven och att jag tillsammans med läraren och eleven och 

föräldrar tänker ut något åtgärdsprogram… och även utvärderar…” (4) 

Åtgärdsprogrammens utformning ska vara ett lagarbete mellan speciallärare, lärare, elev och föräldrar. 

Föräldrarna är en viktig part för att helhetssynen på elevens förutsättningar ska bli tydliggjord i 

åtgärdsprogrammet. ”Lagarbetet” förutsätter att alla parter är involverade i elevens utveckling. Om det 

sedan är så i praktiken är en annan fråga. Otydligheten kan ligga i svårigheten att få in helhetssynen på 

läs- och skrivutvecklingen i alla ämnen då varje lärare ansvarar för sitt eget ämne. Det totala ansvaret 

för eleven ligger dock hos klassläraren/mentorn.  

”… jag har själv funderat på hur man ska göra det lite tydligare, vem som gör vad. Det är 

ämnesläraren som har det stora ansvaret men ämnesläraren måste ju gå till mentorn, så den kanske 

lägger ihop om det är flera … så jag är inte riktigt säker, jag kan inte säga exakt hur det fungerar, jag 

tror ingen kan det faktiskt …” (4) 

Specialläraren finns återigen mittemellan, har inga egentliga egna ansvarsområden men är inblandad 

lite överallt. Speciallärarens roll som ”mittemellan” ger inga tydliga mandat om hur de kan/får lägga 

upp sitt arbete. Ett samverkande arbetssätt har stor betydelse för elevens utveckling, men man kan 

också se nackdelar med det arbetssättet. 

                                                      
6
 EHT- elevhälsoteamet består av företrädare för olika professioner, olika sammansatt beroende på skolans 

storlek eller andra lokala förhållanden (t.ex. rektor, skolpsykolog, skolsköterska och speciallärare). Dess uppgift 
är att analysera och bereda elevärenden för att sedan fatta beslut genom att uppmärksamma, utreda, 
dokumentera, åtgärda och följa upp dem. Formellt fattar dock rektor beslut. Företrädarnas olika professioner 
ska vara en garanti för att många typer av kunskaper utnyttjas och ska ge en bred uppfattning av 
problematiken samt komma med olika förslag till lösningar (Hjörne & Säljö, 2009). 
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”Nackdelen är då att det blir ett otydligt ansvar om det är flera lärare inblandade, att man inte har 

kommit överens om vem som ska göra vad, och att det är lätt då att barnet faller mellan stolarna och 

att man då missar någonting…” (3) 

Uppdelningen i ämnen är ett sätt att fördela arbetet på skolan. Ansvaret för att se hela eleven ligger 

därmed främst på klassläraren/mentorn. Brist på tid för detta samarbete gör att ingen riktigt vet vad 

den andre gör. Det gemensamma ansvaret innebär en otydlighet. 

Gemensamt ansvar 

Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för eleven (Lgr11). Det kan ibland leda till en 

otydlighet och osäkerhet om vem som ska göra vad. 

”Att det ska ske en positiv utveckling, att de lär sig någonting, att man når de mål som är uppsatta… 

alltså det är ju gemensamt att de här barnen går framåt ska vi ju se till naturligtvis, det ligger ju inte 

enbart hos mig.” (5) 

Ett gemensamt ansvar kan lätt bli ingens ansvar, speciellt om man inte detaljerat beskriver vem som 

ska göra vad. Arbetsuppgifterna, och därmed ansvaret, är uppdelade efter vilka ämnen man undervisar 

i. Specialläraren jobbar sällan med måluppfyllelse i övningsämnena och det är en orsak till att 

samarbetet med lärarna i övningsämnena är begränsat. 

Precis som med åtgärdsprogrammen är ansvaret för screening speciallärarens, dvs. att det blir gjort. 

Själva utförandet står oftast klassläraren/mentorn för. I och med screeningen ska alla barn som 

behöver stöd upptäckas, något som även det ses som ett gemensamt ansvar. Att förse elever med 

alternativa hjälpmedel och eventuellt även med annat material är speciallärarens ansvar, men återigen 

är det upp till läraren att materialet blir använt. 

Specialläraren kan också fungera som ett stöd när det inte fungerar mellan lärare och elev. Då tar 

specialläraren över ansvaret, om än kortsiktigt, och har större delen av kontakten med hemmet. 

 ”Jag kan se fördelar med att jag tar över ansvaret ur elevens synvinkel, men jag ser inte att det skulle 

vara nödvändigt, jag vågar gå in och gräva oavsett om jag är mentor eller ej, det gör jag…” (1) 

Specialläraren träder in när andra lärare inte tar sitt ansvar, är helt enkelt en backup.  

Det finns en känsla av att om läraren har ”anmält” en elev i behov av särskilt stöd, så har man också 

lämnat över ansvaret. 

”… bara man har lämpat över barnet till elevhälsovården så har man gjort en grej, men man måste 

inte jobba med den på något annat sätt i klassrummet, så dom få timmarna som han eller hon kommer 

till mig är dom timmarna hon får och alla andra 8 timmar om dan, vad händer då, det är väldigt 

märkligt… då kan de nästan sitta av tiden upplever jag… och då hänger han med de andra, vilket 

resulterar i att det inte går så bra för han kan inte hänga med…” (6) 

Helhetsperspektivet blir här viktigt. Elevens behov av särskilt stöd är större än det stöd som 

specialläraren kan ge. Hjälpen blir kortsiktig och ansvaret ses som större än det stöd specialläraren ger 

genom stödundervisning. Speciallärarna upplever att dearas arbetsområde har utökats, eleverna i 

behov av särskilt stöd har blivit fler. Detta har flera orsaker, men fler faller utanför ramen i ett alltmer 

individualiserat samhälle. 

”… men allting som ligger utanför det normala, eller vad man nu ska säga, normalhetszonen, som 

nån hittat på, så är det specialpedagogik, och det faller ju fler och fler barn… bort från det normala, 

den normala klicken är inte många längre… och då ska min tid delas upp i små, små tider…” (6)  

Fler elever, som anses i behov av särskilt stöd, gör speciallärarens arbetssituation än mer 

”snuttifierad”. Dessutom skulle mer tid behövas för att lägga upp arbetet för varje enskild elevs läs- 

och skrivutveckling - ett arbete som då till stora delar kommer att utföras av någon annan. Å ena sidan 

har ansvarsområdet att ansvara för varje elev i behov av särskilt stöd blivit för stort och har därför 

tagits över av klasslärare/mentorn. Å andra sidan ger ansvar mandat - kanske har speciallärarens makt 

att kunna påverka verksamheten därmed också minskat? Ansvarsfördelningen kan alltså påverka 

speciallärarens möjligheter till att arbeta med läs- och skrivutvecklingen i ett helhetsperspektiv. 
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Helhetssyn på elevens utveckling 

Helhetssyn på eleven, lärandet och ämnet  

En helhetssyn på elevers läs- och skrivutveckling kan innebära flera olika resonemang. Ett sätt är hur 

man ser eleven, dvs. hur elevens hemsituation ser ut, den sociala och kulturella bakgrunden. Det kan 

innebära nackdelar att få veta för mycket om elevens privatliv, att t.ex. få veta ”sånt som man hellre 

inte hade velat veta” (1). Ett annat sätt är att se hur eleven fungerar socialt och hur självbilden och 

självförtroendet påverkar inlärningsförmågan. Kunskaper i andra ämnen och vad de har för 

intressen/fritidsaktiviteter är ytterligare ett sätt. Till helhetsbilden hör också elevens förutsättningar för 

lärande, t.ex. lärstilar och uthållighetsförmåga.  

Helheten kan även fås genom att se på de olika språkliga delarna hos eleven. Den pedagogiska miljön 

är en annan del av helheten. Ett sätt att se det är att läsandet och skrivandet försiggår i alla möjliga 

sammanhang, inte bara i skolan, och är ett sätt att kommunicera. 

”… det blir viktigare och viktigare i och med det här med datorer och man kan maila, och läsa mail 

och sms:a och … ett kommunikationsmedel förutom talet… nästan lika viktigt skulle jag vilja säga 

att det är.” (6) 

Specialläraren menar att läs- och skrivförmågan har blivit viktigare än någonsin i dagens samhälle. 

Elevernas fritid präglas av läs- och skrivkulturen, då media ofta tar stor plats i deras liv. För framtida 

syften innehåller samtliga yrken dessa aktiviteter av något slag 

Ett sätt att se helhetsperspektivet är att läsandets och skrivandets utveckling ses som en utveckling 

som pågår under hela skoltiden Ett annat sätt att se detta är att grunderna för läsandet och skrivandet 

läggs på lågstadiet för att på mellanstadiet används som ett verktyg för att få kunskaper i andra ämnen 

”… ja, alltså grundplåten är ju läsning och läsförståelse och då kan man ju säga att på lågstadiet så lär 

man dom läsa och skriva … man ger dom redskapen för att sen omsätta det man har lärt sig på ett helt 

annat sätt …på mellanstadiet, va… kunna läsa texter, göra sammanfattningar och förstå och så…sen 

högre upp, så läsningen och läsförståelse är a och o…”(5)  

Specialläraren ser att redskapen (läsa och skriva) som lärs ut på lågstadiet kommer till användning 

först på mellanstadiet och högre upp. Det skulle innebära att helhetssynen på läs- och 

skrivutvecklingen blir synlig först på mellanstadiet - innan dess ses det främst som en teknik. 

Sammanfattningsvis ses helhetsperspektivet på läs- och skrivutvecklingen främst ur tre synvinklar; 

den pedagogiska miljön, den språkliga förmågan och elevens personliga förutsättningar. Den 

pedagogiska miljön är speciallärarens/lärarnas arbetsområde. Den språkliga förmågan kan bedömas 

och kan därför vara lättare att se. De personliga förutsättningarna blir istället en tolkningsfråga.  

”… och det andra som sker det kanske är mer tolkning, så kanske man kan säga, så att man kan ju 

tolka in det på en massa olika sätt beroende på hur man känner den eleven och ens egen förförståelse 

på andra elever man sett, så kanske man tolkar in lite väl mycket…” (4)   

Tolkningen riskerar att färgas av relationen till eleven eller av den förförståelse man har med sig eller 

av fördomar. Det kan innebära att det ibland är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget: 

beror beteendeproblematiken på läs- och skrivsvårigheterna eller är beteendeproblematiken orsaken 

till läs- och skrivsvårigheterna? De olika delarna påverkar varandra.  

Oavsett vad man lägger in i begreppet helhetsperspektiv, ser speciallärarna helhetsynen som en 

utgångspunkt i arbetet med att stödja eleven. Hur man sen utnyttjar denna helhetssyn i åtgärderna eller 

i anpassningen av den pedagogiska miljön är dock något oklart. 

”Jag tycker det är väldigt roligt som speciallärare… att följa upp eleverna där de befinner sig, då 

följer man ju upp med läs- och skriv, men man har ju det andra i bakhuvudet…” (2) 

Delar av helhetssynen kan användas som bakgrundskunskaper och utgöra grunden för det stöd som 

eleven ges. Andra delar kan användas som (för)grund för det praktiska arbetet med eleven - något som 

inte tydliggörs i intervjuerna. Möjligheterna till en helhetssyn på eleven och delvis på lärandet ses som 

ganska stora medan helhetsperspektivet på läs- och skrivundervisningen inte verkar vara lika stora. 
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Omsätta kunskaper 

Läs- och skrivförmågans utveckling genom skolåren kan ses isolerad från andra aktiviteter utanför 

klassrummet. Elever kan ha svårigheter med att omsätta det de lär sig i klassrummet till kunskaper 

man kan ha användning av i de andra ämnena, t.ex. att läsa instruktioner i slöjden eller hemkunskapen. 

”… det är ju två världar på något sätt och det måste man försöka knyta ihop…” (5) 

Å ena sidan kommer läsning och skrivning in i alla de andra ämnena, å andra sidan uppmärksammar 

man inte eleverna på det. Tidsbrist är en av förklaringarna till att man inte tittar på läs- och 

skrivförmågan i andra sammanhang än det som händer på svenskan. Elever som har behov av särskilt 

stöd i läs- och skrivförmågan har ofta sina starka sidor i övningsämnena. 

”De här eleverna, läs- och skriv, upplever det ju enklare att få något skrivet där nere, så är det, oavsett 

om de ska reflektera över en bild, om de har gjort något på slöjden eller i hemkunskapen, så är det 

mycket lättare, så är det… 

Det beror kanske på att det är något konkret, det är ett bullrecept, så inte vet jag… ämnet i sig är… 

bara man säger svenska så tycker ju några att det är jättejobbigt.”  (1) 

Ett sätt att omsätta kunskaperna i läs- och skrivförmågan är att konkretisera dem i praktiska 

sammanhang, t.ex. i de kreativa övningsämnena. Elevens inställning till läsandet och skrivandet har 

ofta fått sig en törn efter att ha ”misslyckats” i klassrummet.  

”… och han får, upplever jag, inte så stor respons från sin lärare utan hon… uppmuntrar inte honom 

utan hon berättar för honom vad han inte kan… så att det blir som en …ja, han måste på nåt sätt leva 

upp till det, det blir hans verklighet… vad säger man… självuppfyllande profetia… så han tror sig 

själv vara jättesvag och då blir han jättesvag och sen glömmer han emellanåt bort och när jag säger att 

han har ett otroligt bra minne och då blir han jätteglad för det och då kan han plötsligt.”(6) 

Erkännandet och behovet av att lyfta elevens styrkor, att poängtera det positiva, är ett sätt att påverka 

inte bara eleven utan även föräldrar och andra lärare. Ett annat sätt att komma förbi denna låsning är 

att anpassa läsandet och skrivandet till de ämnen som eleven behärskar och är intresserad av.  

”Han är väldigt intresserad av ishockey så jag har använt det, hans intresseområden, alltså vi har 

googlat upp bilder på olika hockeyspelare och så har vi pratat lite om det och sen har jag skrivit till 

honom en text som han vill ha…” (6) 

Hur speciallärarnas åtgärder av läs- och skrivfärdigheter praktiseras i övningsämnen är dock inte 

synligt i intervjuerna. Däremot söks information från lärarna i dessa ämnen flitigt, speciellt i samband 

med kartläggningar. Informationen ses som ett sätt att få en bild av eleven och för att bli medveten om 

elevens olika beteenden på olika ställen Vid resultatredovisningar av kartläggningen är dock inte alla 

lärare involverade.  

”Det är klassläraren som får det… och inte dom andra även om man skulle tycka att alla som är 

involverade skulle behöva det, men det är väl åter det här med tiden då, att få alla att sitta med vid 

samma möte” (3).  

Det kan också bero på tanklöshet att man inte informerar varandra. Övningslärarna blir viktiga 

informationskällor, men i samarbetet kring i eleven eller i det särskilda stöd som ges, är de inte 

involverade.  

Vid uppstarten av hjälpinsatser ses behovet av en helhetssyn på eleven som extra viktigt för att veta 

hur arbetet ska läggas upp. Man börjar inte med svårigheterna utan med helheten, t.ex. den sociala 

situationen, genom intervjuer och observationer. 

 ”… jag brukar gå runt och titta lite grann, försöker vid något tillfälle då och då och i början av 

terminen, efter vissa lov, efter en 6-8 veckor så där, om du tänker dig, så har vi dragit ner på 

undervisningen och observerat för att kunna göra de här bitarna… för att ha den här helheten, för att 

man ska ha de här bitarna, för att se hur eleven fungerar, för att man ska kunna jobba bättre…” (2) 

Att se eleven i olika situationer ska hjälpa specialläraren att lägga upp det särskilda stödet. Trots detta 

ses ändå möjligheterna att anpassa undervisningen som begränsad.  
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Ett pussel 

Speciallärarna kan uppleva att de ägnar sig åt en pusselbit. Stödet hos specialläraren ses som 

otillräckligt. Färre antal elever är ett önskemål för att kunna genomföra sin undervisning och sitt arbete 

på det sätt man önskar. 

”… jag har hela tiden en konstant ångest för att jag inte hjälper dom tillräckligt och att jag inte får den 

här helhetssynen… utan att jag duttar på mitt lilla håll… och det blir liksom inte ett pussel, det blir 

bitar av ett pussel…”(6) 

Trots att man på skolan inser att den hjälp som specialläraren kan ge eleven inte räcker, så anpassas 

inte övrig undervisning tillräckligt för att motsvara elevers behov. Det kan ses som att anpassning till 

elevers olika kunskaper och intressen inte bara ska ske hos specialläraren, utan att en mer 

individualiserad undervisning genom hela skoltiden, genom hela skoldagen, i alla ämnen krävs för att 

pusslet ska bli helt.  
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Diskussion 

Denna studie bygger på intervjuer med sex speciallärare. Huvudsyftet var att genom dessa intervjuer 

försöka få syn på hur helhetsperspektivet framträder när speciallärarna beskriver sitt arbete med 

elevers läs- och skrivutveckling. I denna avslutande del ska jag försöka sammanfatta och diskutera 

studiens resultat. En metoddiskussion inleder denna del som sedan följs av helhetssyn på elevens 

utveckling eftersom detta ses som det överordnade temat. Diskussionen utgår ifrån frågeställningarna 

kring vilka faktorer som påverkar speciallärarnas roll, hur samarbetet mellan lärare lyfts för att 

möjliggöra en helhetssyn i undervisningen samt vilka möjligheter specialläraren ser att de har att 

arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv.   

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer gav mig inblick i de olika speciallärarnas sätt att arbeta. Den kvalitativa 

forskningen ger stort utrymme för variationer där olika sätt att uttrycka sig om ett fenomen framträder 

(Backman, 2008). Det blir dock viktigt att vara medveten om de eventuella missuppfattningar som jag 

som intervjuare kan ha introducerat. Eftersom intervjun utgick från ett helhetsperspektiv på elevens 

lärande, fanns risk för att jag färgade respondenterna med mitt perspektivval. Valet av intervjufrågor, 

och i viss mån ämnet, kan ha påverkat speciallärarnas svar. De kan ha gett mig de svar de tror att jag 

vill ha. Som intervjuare har jag möjlighet att fånga upp nyanser och detaljer. Nackdelen är att jag 

samtidigt gått in i en tolkningsprocess utifrån mina egna frågeställningar vilket skulle kunna ha 

påverkat respondentens svar genom antydningar eller val av följdfrågor. Mina följdfrågor kan därmed 

ha lett till en självkorrigerande intervju (Kvale1997). En förhoppning jag hade var att min erfarenhet 

inom skolans värld och mitt val att utbilda mig till samma yrke som dem skulle inge förtroende, som 

gjorde att respondenterna kände sig trygga i att återge sin situation sanningsenligt. Valet att skicka ut 

intervjufrågorna i förväg kan också i viss mån ha påverkat resultatet då en del av respondenterna hade 

förberett sina svar och andra inte. Risk finns också att respondenterna kan ha uppfattat intervjun som 

en utvärdering av sitt arbete. I en kvalitativt tolkande process kan samma data tolkas olika varför 

resultatet blir en av flera tänkbara representationer (Backman, 2008).  

Helhetssyn på elevens utveckling 
Resultatet visar att speciallärarna visserligen framhåller vikten av helhetsperspektivet, men framförallt 

då det gäller elevens självbild - inte då det handlar om att få läs- och skrivutvecklingen att bli en del i 

hela verksamheten. När det gäller elevens förutsättningar för lärande blir det mer av t.ex. lärstilar och 

uthållighetsförmåga, som får ge uttryck för den del av helhetssynen som tas hänsyn till i utformandet 

av det särskilda stödet. Att bli erkänd som person genom lärarens bemötande och därigenom känna 

delaktighet (åter)upprättar elevens självrespekt och gör eleven mottaglig för kunskap (Carlsson, 2009). 

Undervisningen, som utgår ifrån elevens starka sidor och där beröm förankras i prestationer, gagnar 

elevens lärande (Fischbein, 2009). Respondenterna ser arbetet med elevens självbild som en väg till 

framgång.  

Meningsfull läs- och skrivutveckling  

Med en helhetssyn på eleven ses läs- och skrivutvecklingen som en del av elevens utveckling och inte 

som en isolerad färdighet (Fast, 2007; Dysthe, 2003). I resultatet skymtas synsättet att läs- och 

skrivförmågan främst ska läras in på lågstadiet för att sedan användas i högre stadier, det innebär att 

helhetssynen blir starkt begränsad. Om övningarna av de tekniska färdigheterna ska upplevas som 

meningsfulla, krävs att arbetet organiseras utifrån elevens förutsättningar och intressen redan från 

början. Olika uttrycksformer ger tillfällen till meningsskapande aktiviteter för en mer verkningsfull 
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inlärning (Liberg, 2007; Frykholm, 2007). Möjligheterna till meningsskapande aktiviteter ökar med ett 

samarbete med olika lärare. Samarbetet mellan ämnen är dock ingenting som blir synligt i dessa 

intervjuer. I resultaten finns exempel på hur specialläraren å ena sidan ser sig kunna använda sig av 

elevens starka sidor i andra ämnen i flera sammanhang och att läsandet och skrivandet går enklare om 

det är förknippat med något praktiskt ämne. Å andra sidan blir det inte synligt i denna studie hur denna 

vetskap påverkar anpassningarna av det särskilda stödet. Respondenterna känner att möjligheterna är 

begränsade. Det kan bero på att man inte vet hur man skulle kunna göra. Det kan också bero på de 

samarbetssvårigheter som speciallärarna ser.  

Former för samarbete 
Studiens resultat visar att speciallärarna föredrar att tillhöra ett specialarbetslag. Att samarbeta med 

andra lärare försöker man hinna med ändå. Detta trots medvetenheten om att samarbete blir mer 

verkningsfullt om tid finns för att planera med varje lärare. Behovet av att diskutera 

specialpedagogiska frågor i specialarbetslaget är stort. Detta samarbete, speciallärarna emellan, skulle 

kunna ses som en slags handledning. Det behovet upplevs alltså som större än möjligheterna att 

samarbeta med lärarna genom att tillhöra ett vanligt arbetslag. Eftersom specialläraren ofta arbetar 

med elever från flera arbetslag, så räcker inte tiden till att arbeta med flera arbetslag. Tidsbristen 

handlar om att specialläraren måste prioritera sina uppdrag. Dessa prioriteringar är det visserligen inte 

alltid specialläraren själv som gör. Samarbetet med andra lärare prioriteras därvid inte högst, vilket 

påverkar möjligheterna till ett helhetsperspektiv på läs- och skrivutvecklingen. Det kan också vara av 

lojalitetsskäl till andra lärare som speciallärarna föredrar att tillhöra ett eget arbetslag. 

Samarbete utanför specialarbetslaget 

De intervjuade speciallärarna samarbetar med övningslärare framförallt i inhämtandet av information 

om eleven. Detta för att få underlag till utformningen av det särskilda stödet av läs- och 

skrivutvecklingen. Däremot är övningslärare inte involverade i det särskilda stödet. Samarbete mellan 

speciallärare och övriga lärare behöver vara mer än informationsutbyte för att kunna utveckla 

undervisningen till elever i behov av särskilt stöd (Coombs-Richardson & Rivers, 1998). Anledningen 

till att det främst handlar om informationsutbyte kan vara att det organisatoriskt sett inte alltid är 

rimligt att tillhöra flera arbetslag (Karlefors, 2002). Det finns inte tid till att samarbeta med dessa 

lärare. Flera av respondenterna påpekar tidsaspekten som en orsak till uteblivet samarbete. Denna 

tidsbrist gäller inte bara dem själva utan i lika hög grad de lärare som de ska samarbeta med. Ramar 

för hur tiden ska användas ligger i skolans traditioner och skapar osäkerhet om hur tiden kan användas 

på andra sätt (Assarsson, 2009). Läraryrket har gått från ett ensamarbete till lagarbete (Hansen, 1999). 

En pressad arbetssituation där skriftliga omdömen ska skrivas i alla ämnen riskerar att fokusera på 

innehåll i första hand och därmed skymma elevens generella utveckling, vilket hindrar en helhetssyn 

på läs- och skrivutveckling. Samarbete krävs redan på planeringsstadiet - det innebär framförhållning. 

Samarbete mellan lärare kan dessutom paradoxalt nog minska flexibiliteten. Det gör att det finns färre 

möjligheter att reagera på initiativ från eleven. Man är bunden till en planering som fler vuxna är 

involverade i. Ökat samarbete är dessutom en mer eller mindre uttalad kritik av det nuvarande läget, 

vilket speglar den känsliga roll som respondenterna upplever att de har.  

Ansvar 

Det övergripande ansvaret för eleven läggs på klassläraren/mentorn i de undersökta skolorna. Övriga 

lärares ansvar ligger enbart på ämnet enligt respondenterna. Detta kan ses som en organisatorisk fråga, 

men utifrån ideologisk grundsyn kan det hindra helhetssynen på elevens utbildning. Att specialläraren 

är så överhopad med elever som har särskilda behov att ansvaret i stället lyfts över till klassläraren, 

kan visserligen tyda på att man ser att det är där eleven spenderar sin mesta tid. Därför är det där 

anpassningarna ska göras i första hand. Det kan också innebära att specialläraren mister mandatet att 

påverka anpassningarna. Samtidigt kan man fråga sig om det blir någon vinst med att det istället blir 

klassläraren/mentorn som har huvudansvaret för eleven. I Lgr 11 betonas det gemensamma ansvaret i 

delen ”Skolans värdegrund och uppdrag” under rubrikerna: normer och värden, kunskaper, elevernas 
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ansvar och inflytande, skola och hem samt skolan och omvärlden, att ”alla som jobbar i skolan ska” 

ansvara för detta (Skolverket, 2011). Risken finns att detta gemensamma ansvar inte blir synligt, då 

arbetsuppgifterna delas upp efter ämneskompetens. Det försvårar dessutom utvecklandet av en 

helhetssyn på läs- och skrivförmågan. 

Dilemma 

Speciallärarna i studien visar hur det uppstår ett dilemma i fråga om de förväntningar övriga lärare har 

och den hjälp de tror att de ska få. Å ena sidan finns en förväntan från andra lärare, att få råd om hur 

de ska göra, å andra sidan kan det vara känsligt att gå in i andra lärares undervisning och försöka 

påverka den - det kan ses som kritik. Utan pedagogiska samtal med lärarna begränsas speciallärarens 

möjligheter till en helhetssyn runt läs- och skrivutvecklingen. Haug (1998) menar att kunskapen att 

anpassa undervisning till elevers förmåga och förutsättningar bara finns till viss del. Skolans 

svårigheter med att utnyttja specialläraren till annat än bara att ta ut elever till specialtimmar och den 

problematiska roll som specialläraren kan få i förhållande till ordinarie lärarstab vid försök att påverka 

den vanliga undervisningen, är tecken på detta. Speciallärarens möjligheter att anpassa undervisningen 

kallar han handlingsutrymme. Han menar att handlingsutrymme, politik, kompetens och lösningar 

finns. Det är ideologi eller synsätt som hindrar (a.a.).  Det tar lång tid att förändra, kanske för att 

resultat av undervisning tar lång tid innan de visar sig och dessutom är svåra att utvärdera.  

Speciallärarens möjligheter att arbeta med läs- och skrivutveckling i ett helhetsperspektiv kan dels ses 

som en individuell inställning till hur specialläraren handlar och till hur specialläraren prioriterar i 

utförandet av sitt uppdrag, dels om den inställning som ledningen och de lärare man ska samarbeta 

med har (Ahlstrand, 2003; Eisenman, Pleet, Wandry & Mc Ginley, 2011). Den roll som specialläraren 

har avgör hur fruktbart samarbetet med övriga lärare blir.  

Speciallärarens roll för en helhetssyn på eleven 
Speciallärarens balansgång mellan olika lojaliteter kan i resultatet ses som att speciallärarens uppdrag 

å ena sidan går ut på att vara elevens företrädare, men dessutom också stötta lärare och föräldrar 

(Eisenman, Pleet, Wandry & McGinely, 2011). Rollen som elevens försvarsadvokat är ju delvis mot 

det skolsystem som bidragit till att eleven känner sig misslyckad. Komplexiteten blir att specialläraren 

själv är en del av detta skolsystem. Å andra sidan kan det också ses som ett val mellan att inta 

expertrollen eller vara en del av laget, eller både och. Rollen påverkas också av vilket förtroende som 

visas från ledningshåll (Kennedy, Higgs & Pierce 2002). Speciallärarens behov av tillit från alla parter 

påverkar speciallärarens rolltagande och därmed möjligheterna att arbeta med elevers läs- och 

skrivsvårigheter i ett helhetsperspektiv. 

Professionell inställning 

Speciallärarens roll påverkas av vilken professionell inställning man har. Yrkesspråket, yrkesetiken, 

hög grad av självständighet och att undervisningen vilar på vetenskaplig grund kännetecknar en 

profession (Lärarförbundets professionspraktika, 2007) För att stärka speciallärarens profession krävs 

”….en uttalad relation mellan forskning, utbildning och tillämpning” (Lärarförbundets 

professionspraktika, 2007, s 3). Detta innebär å ena sidan att specialläraren själv är delaktig i 

rolltagandet. Å andra sidan finns även ”yttre” faktorer som påverkar hur denna roll utformas (se 

nedan). Kommunikationen är avgörande för utgången på speciallärarens möjligheter till att kunna 

arbeta på det sätt som enligt forskning och erfarenhet bäst gagnar eleven. Det handlar om att kunna 

språkliggöra sin kunskap och sina syften (Granström 2003). Att behärska kommunikationskanalerna 

(verbal, icke-verbal och skriftlig kommunikation) blir en förutsättning, det kräver självmedvetenhet 

och emotionell intelligens (Coombs-Richardson & Rivers, 1998; Carter, Prater, Jackson & Marchant, 

2009). Detta uttrycks i resultatet som ”fingertoppskänsla” och en försiktighet med hur man föreslår 

förändringar. Ett kompetent yrkesutövande bygger på ett utvecklat yrkesspråk ”… kompetens är att 

veta vad man gör.” (Granström, 2003, s. 24). Att alltid ha elevens bästa för ögonen ligger i lärarens 

yrkesetik. Att detta blir speciellt viktigt för specialläraren blir synligt i resultatet, dels genom att 

respondenterna uttrycker att arbetet med elevens självkänsla är en förutsättning för att lyckas föra 
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eleven framåt i läs- och skrivutvecklingen, dels genom att de ser sig som elevens förespråkare. De 

yttre faktorer som kan påverka den roll som specialläraren får är ledningens inställning, gemensam 

ideologisk grundsyn, skolkultur och skolklimat (Kennedy, Higgs & Pierce, 2002; Griffin, Kilgore, 

Winn & Otis-Wilborn, 2008). Respondenterna utrycker antingen en önskan om hög grad av 

självständighet eller en uppskattning av den. Förtroendet för speciallärarens kompetens blir ytterst det 

som avgör möjligheten till utformandet av läs- och skrivstödet i ett helhetsperspektiv. Trots att 

respondenterna uttrycker att förtroendet finns från ledning att lägga upp sitt arbete själv, arbetar man 

som man tror att det förväntas. Det kan tydas som att det framförallt är förväntningar som begränsar. 

Liksom Haug (1998) och Ahlberg (2001) ses här att traditioner och skolans sociala praktik kan vara 

större hinder än speciallärarens professionalitet. 

Slutsats  

Helhetssyn kan innebära en mängd olika synsätt på hur man ser på elevers utveckling. När 

Skolinspektionen (2011) granskat 21 skolor konstateras att kartläggningar av läs- och skrivsvårigheter 

främst fokuserar på elevens styrkor och svagheter. Undervisningens innehåll och metoder belyses inte 

på motsvarande sätt. Därmed menar de att ett helhetsperspektiv på svårigheterna saknas. Anpassningar 

av undervisningen genomsyrar inte alla ämnen utan ges till största del utanför den ordinarie klassens 

ram. De förespråkar kompetensutveckling för att lärarna ska kunna möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  

Denna studies resultat tyder även det på att helhetssynen i första hand gäller elevens förutsättningar. 

Helhetsperspektivet på läs- och skrivundervisningen syns inte konkret i denna studie. Samarbete ses av 

respondenterna som en förutsättning för helhetssynen. Trots detta är det inte ett prioriterat arbetssätt, 

samarbetet handlar mest om informationsutbyte. Förväntningar och förtroende är några av de faktorer 

som påverkar speciallärarrollen, där förväntningar snarare begränsar än utvecklar. Speciallärarens roll 

beskrivs annars som ”känslig”, där det gäller att hålla sig på god fot med alla parter för att på bästa sätt 

utföra sitt uppdrag, något som ställer höga krav på speciallärarens agerande i specialpedagogiska 

förändringsarbeten. Speciallärarens roll påverkar vilket samarbete som förekommer lärare emellan, 

därmed påverkas hur helhetsperspektivet på läs- och skrivutveckling blir synligt i utformandet av 

elevens särskilda stöd. 

Hur en helhetssyn på läs- och skrivundervisningen genomsyrar skolans alla ämnen skulle kunna 

utvecklas vore ett intressant område att jobba vidare med. Hur elevens starka sidor i t.ex. 

övningsämnena kan tas tillvara för att utveckla läs- och skrivförmågan skulle också vara intressanta 

forskningsområden, med en klar relevans för speciallärarens yrkesutövande.  

Speciallärarens arbetssätt är relativt oförändrat trots all forskning och de förändringsvindar som drar 

över skolan. Man kan spekulera i anledningarna till traditionernas starka inflytande. Eftersom 

undervisningen enligt skollagen ska bygga på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800§5) kan kanske beprövad erfarenhet användas som ett skäl till att slippa förändra. 

Specialpedagogernas intåg i skolan innebär ett förändrat arbetssätt och ett sätt att tänka kring elevers 

särskilda behov (trots att många av dem arbetar som speciallärare). Återinförandet av 

speciallärarutbildningen kan spegla de behov skolorna känner inför elevers möjligheter till 

måluppfyllelse. Genom samarbete mellan dessa yrkesgrupper kan kanske förståelsen för ett 

genomgripande helhetsperspektiv på läs- och skrivundervisningen öka.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev till speciallärare 

 

 

Jag heter Katharina Sparrwardt och går sista terminen på Speciallärarprogrammet med 

inriktning svenska vid Stockholms universitet. Jag har genom bekanta blivit rekommenderad 

att kontakta dig, vilket jag är ytterst tacksam för.  

Jag ska under denna termin göra ett självständigt arbete om 15hp där syftet är att ta reda på 

hur speciallärare samarbetar med andra yrkeskategorier inom skolan kring elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Jag studerar detta samarbete med ett helhetsperspektiv på läs- och 

skrivutveckling. Studien kommer att bygga på kvalitativa intervjuer med flera olika 

speciallärare på olika skolor. 

Ert deltagande är betydelsefullt för undersökningens kvalitet. Medverkan vid intervjuerna är 

naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla svar är anonyma. Ingen kommer att 

kunna identifieras eller härledas till någon skola. Skolorna och kommunerna är också 

anonyma. All insamlad information och resultaten av denna, används endast vid denna 

undersökning. Resultatet kommer att redovisas i ett självständigt arbete på magisternivå.  

Min handledare är Inger Assarson vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet.  
Om du kan tänka dig att ställa upp, svara då på detta mail, så kontaktar jag dig för att boka en tid som 

passar dig. Intervjun kommer att spelas in på band och beräknas ta 30-60 min. Jag kommer också att 

kontakta rektor på din skola för att få ett godkännande.  

 

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna mig på mail; 052katwal@student.su.se 

eller mobil; 0709-245342 

Tack, på förhand för Er medverkan! 

Katharina 
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Bilaga 2 Missivbrev till rektor 

 

 

Mitt namn är Katharina Sparrwardt och jag går sista terminen på speciallärarprogrammet 

inriktning svenska vid Stockholms universitet. Jag ska under denna termin skriva ett 

självständigt arbete om 15hp där syftet är att ta reda på hur speciallärare samarbetar med 

andra yrkeskategorier i skolan kring barn med läs- och skrivsvårigheter.  

Jag skulle därför vara tacksam om jag fick tillåtelse att intervjua speciallärare på er skola.  
Denna undersökning utgår ifrån Vetenskapsrådets etiska regler. Studien kommer att bygga på 

kvalitativa intervjuer med olika speciallärare på olika skolor. Resultatet av undersökningen redovisas i 

form av en uppsats på magisternivå. 

Min handledare är Inger Assarson vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet.  
Ert deltagande i undersökningen är betydelsefullt för undersökningens kvalitet och jag hoppas att ni 

vill tillåta er speciallärare att medverka.  

 

Med vänliga hälsningar 

Katharina Sparrwardt;  

e-post: 052katwal@student.su.se  eller mobil: 0709-245342 

 

mailto:052katwal@student.su.se
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Speciallärarens bakgrund 

 

Helhetssyn på elevens utveckling 

 

 Vad innebär en helhetssyn på elevers läs- och skrivutveckling för dig? Vad finns det 

för för-/ nackdelar med detta synsätt? 

 

 Tror du att samarbete mellan olika pedagoger förbättrar elevernas utveckling? På 

vilket sätt? 

 

Former för samarbete– planering av verksamheten 

(meningsfullhet, resultat, förebyggande/åtgärdande metoder) 

 

 Hur ser du på fördelar eller nackdelar med att arbeta i arbetslag? Arbetar du i arbetslag? Vilka 

ingår? Vilka samarbetar du mest med? Varför? 

 

 Hur behöver verksamheten organiseras för att samarbetet mellan speciallärare och pedagoger 

ska fungera? Upplever du att det finns tid för personalen att avsätta under arbetsveckan samtal 

med dig? 

 

 Hur stödjer ni på den här skolan elever med läs- och skrivproblem? Går det alltid till på 

samma sätt? 

 

 Om du får önska, hur önskar du att samarbetet mellan speciallärare och andra ska 

vara? Kan du utveckla dina tankar? Motivera 

 

 Vilka resurser skulle behövas av ekonomi och personal? På vilket sätt är samarbetet beroende 

av resurser/budget?  

 

 

Ansvarsområden - kompetensområden – förväntningar 

(vem gör vad och varför, ) 

 

 Vilket är ditt ansvar när det gäller arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter? Vilket 

ansvar ligger på andra? 

 

 Hur kan du som speciallärare stödja personalen med metoder och material för att underlätta 

arbetet med läs- och skrivproblematik? 

 

 Vilket ansvar tror du att pedagogerna ser att du har? Hur yttrar det sig? Tror du att 

pedagoger förväntar sig åtgärdsförslag?  

 

 Tror du att pedagogerna följer åtgärdsförslagen/råden?  
 

 Hur blir andra pedagoger delaktiga när du gör en kartläggning? Besöker du de andra 

verksamheterna? 
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  Hur ser du på möjligheterna att ge stödet inom klassen i samarbete med klassläraren? 

 

 Ge exempel på åtgärder utanför klassrummet? På slöjden, idrotten, bild, musik, fritids, mm. 

 

Speciallärarens roll – språkets makt – dialogen 

(hierarkier, analyskategori som går på tvärs över alla frågorna) 

 

 Har du handledningssamtal med personal? Hur går ett handledningssamtal till? Vem är det 

som bestämmer innehållet i samtalet. Vad kan det handlar om? Vilka är de vanligaste 

frågorna? 

 

 Alternativt: Efterfrågar personal handledning av dig om elever med läs –och skrivsvårigheter? 

Om inte – vad tror du det beror på? Om de gör så – vilka frågor är det de lyfter? 

 

 Efterfrågar personal observationer i olika verksamheter? Om inte (se ovan) 

 

 Hur vanligt är det att annan personal kommer med åtgärdsförslag som tillför dig 

aspekter som du inte tänkt på förut? 

 

 Hur skulle du vilja beskriva att din yrkeskompetens tillvaratas i skolan? Utveckla. 

 

Hur stora är samarbetsmöjligheterna på din skola anser du? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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