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Sammanfattning 

År 2008 återinfördes speciallärarutbildningen efter att ha legat i träda under drygt tjugo år. I 

denna studie förs den nya speciallärarrollen in i ett historiskt sammanhang genom en återblick 

på hur svensk specialundervisningen växt fram från 1800-talet fram till idag. Även kopplingar 

mellan den specialpedagogiska- och den allmänna lärarutbildningen i Svenska behandlas. 

Syftet med studien är att belysa verksamma svensklärares förväntningar på speciallärarrollen 

med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. I intervjuerna med de sju svensklärarna på 

mellan- och högstadiet, framträder fyra villkor: ”svaga” elever, styrdokument, kontrollbehov 

och arbetsbörda. Tillsammans formar dessa villkor svensklärarnas skolvardag och ligger till 

grund för deras förväntningar på speciallärarrollen. Lärarintervjuerna visar på många olika 

och till vissa delar motstridiga förväntningar på speciallärarrollen. Dessa förväntningar 

tillsammans med den skolpolitiska styrningen i form av till exempel examensordingen gör att 

speciallärarrollen kan sägas befinna sig i en legitimitetskonflikt.  
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Förord 

I ett förord ska man tacka, helst många, personer som varit till hjälp för uppsatsens 

tillblivelse. Så det ska jag göra här. I många förord används dessutom olika metaforer för att 

beskriva uppsatsskrivandet, gärna i form av någon slags resa. Så det ska jag också göra här. 

”Uppsatsresan” jag just avslutat har varit en ensamseglats. I verkliga livet är jag ingen seglare 

men har varit en del ute på sjön och vet att det gäller att se upp för alla grynnor. Den här 

seglatsen har genomförts inom specialpedagogiska farvatten och där finns många grynnor. 

För att på knappa tre månader skriva fram vilka förväntningar svensklärare har på 

specialläararrollen krävs mycket kryssande. Gårdagens specialpedagogiska utbildningshistoria 

är lång och snårig och vad har egentligen påverkat vad? För att försöka ge en bild av dagens 

läge har jag intervjuat sju lärare i Svenska vilket innebar några förhållandevis enkla 

dagseglingar. Att sen få fram ett resultat som på något sätt överensstämmer med det lärarna 

egentligen menade var svårare. Jag vill passa på att tacka de lärare som ställde upp med sin tid 

och lät mig ta del av sina tankar kring speciallärararollen. Jag vill även passa på att tacka min 

handledare, Bozena Hautaniemi, som genom kloka råd och idéer hjälpte mig att undvika de 

värsta grynnorna. Tack också till familjen hemma i radhuset i stan för att ni, i perioder, låtit 

mig sitta ostörd i torpet och ”bara skriva”. Men en ensamseglats är ändå, trots vissa trygga 

hamnar, en ensamseglats, så mest av allt vill jag tacka mig själv. 

 

Singö, november 2012 

Maria Freiman 

 

 

 

 



2 

 

Inledning 

Larmrapporter vad det gäller elevers försämrade läsförmåga duggar i dessa dagar tätt. 

Medierapporteringen från internationella mätningar visar att läskrisen berör stora delar av 

Europa men i Sverige, med en lång tradition av höga listplaceringar, blir reaktionen kanske 

extra kraftig då vi till exempel ”åkt ner” till en sjunde plats i den senaste PISA 

undersökningen (Programme for International Student Assessment, 2009). Som ett svar på 

detta kan den statliga litteraturutredningen, ”Läsandets kultur” (SOU 2012:65), ses i vilken 

olika nationella åtgärder presenteras för att bryta den nedåtgående lässpiralen. Som en mer 

långsiktig åtgärd nämns där bland annat återinförandet av speciallärare vilket för oss in på 

denna studies arbete. 

Hösten 2008 startade det nya speciallärarprogrammet på nio olika lärosäten i Sverige. 

Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng (hp) och leder fram till en speciallärarexamen på 

avancerad nivå. En av många nyheter i examensordningen är det obligatoriska valet av en 

specialiserad yrkeskompetens. Hittills har det inneburit inriktningarna Språk-, läs- och 

skrivutveckling eller Matematik. Från och med höstterminen 2012 erbjuds även inriktningarna 

Dövhet/ hörselskada, Synskada respektive Utvecklingsstörning. Föreliggande arbete kommer 

att ha fokus på inriktningen Språk-, läs- och skrivutveckling. 

 

Nu, drygt fyra år senare, när flera nybakade universitetskullar med speciallärare har återvänt 

till skolarenan, kan man ställa sig frågan vilken roll denna nya kollegiala yrkesgrupp 

förväntas få? Av nyfikenhet gjorde jag en sökning på lediga speciallärarjobb 

(Arbetsförmedlingens hemsida, 2012-09-18) vilket visade en tvetydighet kring vad skolorna 

söker. Av ett 50-tal lediga tjänster i hela landet var ca 2/3-delar rubricerade 

”speciallärare/specialpedagog” eller vice versa och arbetsbeskrivningarna var en blandning av 

specialpedagogiska uppgifter. Detta kan eventuellt förklaras med att det traditionella sättet att 

se på speciallärarens arbete har, de senaste decennierna, blandats upp med ett inkluderande 

synsätt där specialpedagogen spelat en viktig roll. Forskning visar hur skolledares inställning, 

vilken ofta följer den politiska agendan, har en avgörande betydelse för hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiseras och genomförs (Malmgren Hansen, 2002). 

Tvetydigheten i annonserna kan också tolkas utifrån beskrivningen av skolan som en 

svårföränderlig organisation (SOU 2008:109); trots nya pedagogiska synsätt och intentioner 
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jobbar man i skolan på i delvis gamla hjulspår och då kan en kombination av specialpedagog- 

och speciallärararollen täcka upp flera olika specialpedagogiska områden. 

För att återknyta till de inledande meningarna har det svenska språket och dess betydelse för 

elevers identitets- och kunskapsutveckling alltid haft sin givna plats som ett av skolans 

viktigaste ämnesområden. I det stora perspektivet handlar det om dess betydelse för den 

enskildes möjligheter till vidare studier samt för utvecklingen av välfungerande medborgare i 

ett demokratiskt samhälle. På ett skolmässigt plan har forskning visat på svenska språkets 

betydelse för elevens lärande och måluppfyllelse i alla skolans ämnen (Skolverket, 1212) 

vilket leder oss in på denna studies syfte och frågeställningar. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa svensklärares förväntningar på speciallärarens roll i 

grundskolan. 

Frågeställningar 

Vilka förväntningar på speciallärarrollen framkommer? 

Vad formar dessa förväntningar? 

Avgränsningar 

Intervjustudien avgränsas till att gälla verksamma lärare på grundskolans mellan-och 

högstadium, då jag i mitt kommande arbete som speciallärare, med mellanstadielärarexamen i 

botten, blir behörig att arbeta på dessa stadier. Studien inriktas dessutom mot området språk-, 

läs- och skrivutveckling eftersom det är min aktuella fördjupningskurs. Trots att 

specialpedagogens roll är nära knuten till studiens område och till viss del framkommer i 

intervjumaterialet, har jag valt att inte ta med det utan låta syftet endast gälla svensklärarnas 

förväntningar på speciallärarollen.   
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Bakgrund 

Roll som vetenskapligt begrepp 

Roll som begrepp används i många olika sammanhang. Roll kan vara allt från en 

skådespelares ”fantastiska rollprestation” till medias viktiga roll i till exempel 

könsrollsdebatten och att allt detta ”spelar ingen roll”. Själva ordet roll härstammar från 

grekiskans ord för ”rulle” vilket syftade på den manuskriptrulle skådespelaren använde sig av 

i det grekiska dramat (Hellqvist, 1980). En människas rollregister är stort och utifrån olika 

sammanhang och förväntningar går vi ut och in i våra olika roller. Inom den vetenskapliga 

världen är rollteorierna många och så även definitionerna. Utifrån Guvå (2001) följer här en 

redogörelse för tre vetenskapliga perspektiv på rolltagande vilka kan vara tillämpbara på 

rollspelet i en skolkontext.         

Utifrån ett strukturellt perspektiv ses rollen som något utanför individen existerande, något 

man ikläder sig och går in i. Rollen kan liknas vid en uniform där individens personliga 

egenskaper är av mindre betydelse och ramarna är förhållandevis tydliga. Inom yrkeslivet kan 

olika föreskrifter och befattningsbeskrivningar finnas nedtecknade vilka styr egna och andras 

förväntningar på rollen. Inom skolans värld kan kopplingar göras till speciallärarprogrammets 

examensordning. 

I stället för att, som i det strukturella perspektivet, utgå från position bygger det 

interaktionistiska perspektivet på situation. Grunden hittas i den symboliska interaktionismen 

där mötet med den andre är en förutsättning för skapandet av självet och därmed även av 

rollen. Det är i det konkreta samspelet mellan individer i en given situation som rollerna 

skapas. På så vis är den enes rolltagande beroende av den andres och detta samspel skapar 

kompletterande rollpar, som till exempel lärare-elev, svensklärare-speciallärare.  

I det tredje perspektivet, systemrelaterat rolltagande, är funktion ett nyckelbegrepp. Rollen 

likställs med den arbetsuppgift som individen ska utföra för att systemet ska fungera. I 

speciallärarens fall blir det att stötta elever i behov av särskilt stöd för att uppnå skolans 

kunskapsmål. I en målstyrd organisation, som skolan, är de olika funktionerna beroende av 

varandra och det krävs samarbete för att det gemensamma målet ska kunna uppnås. 

Verkligheten är dock inte alla gånger rationell och rollfunktionerna styrs även av individernas 

icke uttalade behov och önskningar; det systemrelaterade synsättet innefattar därför både ett 

rationellt och ett irrationellt rolltagande.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att rolltagandet får olika innebörd utifrån olika teoretiska 

perspektiv och de skilda rollbegreppen utesluter inte varandra utan belyser individens olika 

sätt att förhålla sig till kontexten. När det gäller dagens målstyrda skolverksamhet har 

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

dynamiskt interaktionistiskt perspektiv, vilket gäller såväl svensklärare, speciallärare som 

elever (Guvå, 2001). 

Specialundervisning och speciallärararollen 1800-

1961 

Speciallärarrollen är och har alltid varit en del av den allmänna och specialpedagogiska 

skolhistorien. Denna ”skolväv” är i sin tur hoptvinnad med samhällsutvecklingen i stort. Över 

tid kan tre huvuduppgifter för specialläraren urskiljas: undervisning, testning/diagnos och 

elevvård (Bladini, 1990). Här följer en tillbakablick på specialundervisningen och 

speciallärararollen i form av ett faktaurval som kan ha relevans för speciallärarens roll i 

skolan idag.  

1800-tal. En begynnande ansats till ”specialundervisning” kan spåras tillbaka till 1800-talets 

början då de första privata anstalterna öppnade, till exempel Manillaskolan för dövstumma 

barn på Djurgården. De ”speciallärare” som arbetade på dessa privata anstalter hade till en 

början främst en omhändertagande och vårdande roll men efter hand ökade 

undervisningsinslagen (Edqvist, 1986). 

Parallellt med de privata skolinitiativen framtvingade en kraftig befolkningsökning, med 

påföljande arbetslöshet och fattigdom i Sverige, åtgärder för att få bukt med de ökade sociala 

problemen. Erfarenheter och idéer hämtades från Nordamerika där man enligt bland andra 

kronprins Oscar ”genom att ordna undervisning för de fattiga och egendomslösa, lyckats 

trygga överklassens rikedomar från massornas begär” (i Edqvist, 1986, s. 161). Detta 

uttalande exemplifierar den samhällsdebatt som fördes och vars fruktan för proletariseringens 

verkningar var en av huvudanledningarna till att en skolplikt så småningom infördes (a.a.). 

Tillkomsten av 1842 års skolreform kan därför ses som en social reform vars främsta syfte var 

att kontrollera och disciplinera den växande underklassen (Edgren, 2011). 

 

I Sveriges första folkskolestadga fanns inskrivet en tvåårig minimikurs för de elever som 

saknade ”erforderlig fattningsgåva” och/eller kom från extra fattiga förhållande. Dessa elever 

ansågs inte ha möjlighet till skolning och var därför bättre lämpade att vara i hemmet och göra 
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nytta. Denna dubbla segregering, pedagogisk och social, gav upphov till tidiga principiella 

och ideologiska diskussioner kring hur de elever som på något sätt inte kunde följa den 

ordinarie undervisningen skulle hanteras. Skulle de olika behoven tillgodoses i klassen eller i 

separata grupper? Diskussionen om ”en skola för alla” är alltså på intet sätt någon nyhet och 

paralleller till våra dagars diskussioner kring elever i särskilda behov kan dras (Eriksson-

Gustavsson, 2011). Fokus låg dock på att lära, så många elever som möjligt, att bli fungerande 

samhällsmedborgare och att göra rätt för sig. Även svårt funktionshindrade, då benämnda 

sinnesslöa, skulle göra nytta i samhället och framväxten av särskilda anstalter där de skulle 

inhämta kunskaper för att kunna fungera i samhället ökade. Kravet på att alla skulle inhämta 

en viss kunskapsmängd under en viss tid, för att slippa kvarsittning, gjorde att en del elever 

kom att betraktas som udda och avvikande vilket i sin tur skapade grunden för ett 

specialpedagogiskt synsätt (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986).  

 

1900-tal. Samverkan mellan flera olika samhällsintressen gjorde att minimikurserna slopades 

i normalplanen för Folkskolan år 1900. Dels så medförde till exempel industrialismens 

framväxt ett ökat krav på utbildning och ett minskat behov av barnarbete. Dels så hade 

folkrörelserna börjat utvecklas och människor från de lägre samhällsklasserna kunde genom 

dessa organisationer ställa krav på längre och bättre utbildning (Edqvist, 1986).  

 

Istället för minikurser infördes, enligt tysk förlaga, ett så kallat hjälpklassystem (Bladini, 

1990). Huvudargumenten för detta var dels att ge de ”psykiskt efterblivna” eleverna en 

anpassad undervisning och dels befria den övriga klassen från störande elever och på så vis 

höja effektiviteten. I praktiken blev hjälpklasserna en uppsamlingsstation för elever som på 

något sätt var avvikande; intellektuellt, socialt och moraliskt. Under lång tid var dessa 

hjälpklasser i stort sett den enda formen av ”specialundervisning” som fanns. Trots de tidiga 

ideologiska diskussionerna kring frågor om segregering och utpekning av elever växte 

systemet med hjälpklasser stadigt under 1900-talets första hälft och flera olika typer av hjälp- 

eller specialklasser, såsom läsklasser, psykopatklasser, hörselklasser, skolmognadsklasser och 

observationsklasser, växte fram (a.a.).  

 

Mer specifikt kan sägas att under 1930- talet, då ett utvecklingspsykologiskt synsätt 

dominerade skoldiskursen (Vernersson, 1995), jämfördes elevens utveckling med det 

”normala” medelvärdet för alla elever. ”Skolmognad”- och ”skolbegåvnings” begreppen fick 

stort utrymme. Speciallärarens uppgift var att individualisera, konkretisera, förenkla och ge 
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god tid för eleverna att inhämta kunskaper. Under denna tid började även läsklasser och 

observationsklasser att växa fram. I läsklasserna, från början kallade ordblindklasser, 

placerades de elever som ansågs normalbegåvade men som ändå uppvisade svårigheter inom 

läs-och skrivområdet. Dessa klasser följde i stort sett folkskolans vanliga kursplan och hade 

inte, såsom i hjälpklasserna, färre timmar i ämnet modersmål; förväntningarna var med andra 

ord högre på dessa elever än på hjälpklasseleverna. Detta synsätt har sedan levt kvar inom den 

del av specialundervisningen som gäller ”läs- och skrivsvårigheter”. Eftersom 

begåvningstester visade att dessa elever kunde vara aktuella för vidare studier infördes även 

regler som uppmanade lärarna att ta speciellt hänsyn till språksvårigheter vid betygsättning i 

alla ämnen (Bladini, 1990). Vad det gällde observationsklasserna, från början benämnda 

”psykopatklasser”, innebar dessa att ett visst klientel, i huvudsak vad man ansåg som 

svåruppfostrade pojkar, studerades och behandlades i permanent grupper (Börjesson, 1997).  

 

Under 1940-talets individualpsykologiska synsätt, tog strävan mot homogena klasser 

ordentlig fart och på lokala initiativ, dock med godkännande av Skolöverstyrelsen, inrättades 

en rad olika specialklasser (Bladini, 1990). Så, förutom de tidigare nämnda hjälp-, läs-, och 

observationsklasserna infördes även till exempel hörsel-, syn-, frilufts-, hälso-, och talklass. 

Systemet utvecklades främst i storstäderna och det var antalet hjälpklasser som ökade mest. 

1944 infördes allmän skolplikt för sinnesslöa och de elever med lägst begåvning avskiljdes till 

Särskolan vilket gav mer homogena hjälpklasser. Undervisningsmässigt betonades träning 

och utveckling av de områden som visade sig vara elevens svaga. Under 1950-talets 

inlärningspsykologiska synsätt stod den traditionella specialundervisningen på topp och de 

många specialklasserna gjorde att speciallärarens ställning var stark (Vernersson, 1995). Den 

medicinska diskursen fick mindre betydelse till förmån för de pedagogiska och speciellt 

anpassade läromedel började utvecklas under denna period. Under den pedagogiska 

teknologins synsätt på 1960-talet växte, vid sidan av specialklasserna, den så kallade 

klinikundervisning fram. Intresset flyttades då från urval av elever till diagnosticering av 

färdigheter och matematik-, läs eller allmänna kliniker inrättades. Systemet passade 

landsbygdsområdena bättre vilka tidigare haft svårt att få ihop elever till specialklasser och 

därmed gått miste om generösa stadsbidrag. Specialundervisningens innehåll styrdes till stora 

delar av individualiserade diagnos- och undervisningsprogram. Det fanns dock annan parallell 

forskning, t ex Gustav Jonsson på Skå, som vände sig mot dessa teknologiska strömmar och 

istället lyfte fram ett socialpedagogiskt synsätt. Specialläraren skulle då ta hänsyn till elevens 

hela sociala situation och bland annat gruppsamtal blev en ny pedagogiskt metod (a.a.). Dessa 
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tankar utvecklades vidare och bildade ett ekologiska synsätt under 1970-talet vilket bland 

annat kom till uttryck i den omfattande utredningen om skolans inre arbete, SIA (SOU 

1974:53). Specialundervisningens villkor förändrades därmed radikalt. Specialklassystemet 

försvann och ersattes med den samordnade specialundervisningen, även kallad undervisning 

med kompanjonlärare, där arbetsenheten blev basen för det specialpedagogiska arbetet. De 

samlade insatserna skulle formuleras i ett åtgärdsprogram; ett begrepp som var alldeles nytt på 

den tiden. En utvärdering visade dock att få speciallärare arbetade på sådant vis. Ett av skälen 

som angavs var att ”Specialläraren fick rollen av assistentlärare och hade svårt att utnyttja 

hela sitt pedagogiska register då de måste ta hänsyn till den övriga verksamheten i klassen” 

(SOU 1974:53, s.153).  70-talets radikala idéer kom även fram i den utredning, kallad LUT-

74 (Lärare för skola i utveckling), som tillsattes för att se över den allmänna 

lärarutbildningen. Den förändrade synen på skolans specialpedagogiska insatser uttrycktes där 

på följande vis: 

Specialpedagogik är inte längre en annorlunda pedagogik för anpassning av vissa och relativt få 

elever. Den är ett medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i 

sökandet efter det ökade stöd som många elever under längre eller kortare perioder kan behöva i sin 

naturliga omgivning. Specialpedagogik blir då något som präglar vardagsarbetet för all skolans 

personal.” (SOU 1978:86, s. 278) 

 

På så vis blev specialundervisningen, under 1980-talets integrerade synsätt, en angelägenhet 

för alla lärare och betoningen låg på att arbeta förebyggande kring de specialpedagogiska 

frågorna. Den tidigare defektsynen övergavs och orsaken till skolsvårigheter ansågs nu bero 

på ett mångfasetterat samspel av faktorer i elevens hela livssituation. Specialläraren skulle 

utgöra en resurs för arbetsenheten och tillsammans med övrig personal planera och genomföra 

åtgärdsprogram för elever med skolproblem (Vernersson, 1998). 

Sammanfattning 

Utifrån ovanstående redogörelse kan speciallärarens förändrade yrkesroll sammanfattas i tre 

olika profiler (Bladini, 1990): 

1. Hjälpklassläraren (fram till 60-talet) 

 

2. Specialisten (60- till 80-talet) 

 

3. Skolans förändringsagent (från 80-talet).  

 

Profilerna visar på en förskjutning från en undervisande speciallärarroll med ansvar för hela 

elevens skolsituation, så även elevhälsan, till en mer expertliknande roll i form av 
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diagnosticering och klinikundervisning, för att i slutet av 80-talet fungera som ledare och/eller 

resursperson i skolans förändringsarbete. 

Speciallärarutbildningen  

För att börja från allra första början med 1800-talets privata skolliknande anstalter så bestod 

utbildningen av dess personal i huvudsak av praktik på respektive anstalt men även olika 

föreningar tog initiativ till skräddarsydda utbildningar. Ett sådant exempel är Föreningen för 

sinnesslöa barns vård (FSBV) som 1879 startade en lärarutbildning för ”de bildbara 

sinnesslöa barnens undervisning” (Edqvist, 1986). Vad det gällde utbildningen av de lärare 

som undervisade i det efterföljande hjälpklassystemet, var denna mer eller mindre, ett 

provisorium fram till 1961. Frågan diskuterades under hela 1900-talets första hälft men 

resulterade, i stort sett, endast i lokala initiativ i form av kortare veckokurser på landets 

seminarier (a.a.). 

 

Hösten 1962, i samband med införandet av den allmänna nioåriga grundskolan, startade den 

första statligt reglerade speciallärarutbildningen. Utbildningen var ettårig (motsvarande 

nuvarande 60 hp) och präglades av det då rådande specialklassystem som växt fram sedan 

1900-talets första hälft. I detta låg en motsättning; samtidigt med en generös inställning till 

specialundervisning och specialklasser vilka sågs som ”standardökningar” infördes en allmän 

grundskola vilken byggde på idén att eventuella behov av individualisering skulle ske inom 

klassens ram. Den nystartade utbildningens fokus låg på undervisningskompetens och var 

uppdelad på pedagogik, metodik, ämnesstudier och praktik. Förekomsten av ämnesstudier 

förklaras med att utbildningen gav en utökad kompetens att undervisa på högre stadium än 

lärarstudentens grundläggande behörigheten. Intressant att notera är att benämningen 

”specialpedagogik” används för första gången i denna studieplan. Ett genomgående synsätt 

var dock att svårigheter med lärandet kopplades till individuella defekter hos eleven, det som 

inom specialpedagogiken ibland kallas det kategoriska perspektivet (Bladini, 1990).  

 

Testutbildning var först ett obligatoriskt moment men blev i den reviderade kursplanen, 1967, 

frivillig och benämndes då ”utredningsmetodisk kurs”. Därmed vände man sig emot den 

första typen av specialundervisning som ”ägnat större uppmärksamhet åt att placera elever, än 

åt att undervisa dem” (Bladini, 1990, s.276). Samtidigt infördes, motsägelsefullt nog, termen 

”diagnostisk undervisning” vilket innebar att integrera diagnos och behandling för olika typer 
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av lärandeproblem. Detta kan ses som ett direkt införande av den då aktuella forskningen 

kring avancerade individuella diagnoser och begåvningsprofiler (a.a.). 

 

1978 förkortades speciallärarutbildningen till att omfatta halvfartsstudier under ett år 

(motsvarande 30 hp). Innehållsmässigt fanns få tydliga ramar vilket gjorde att stora lokala 

variationer utvecklades. Även denna gång påverkades utbildningens innehåll av rådande 

diskurs. Kunskap om ”samarbete, kognitiva och personlighetsrelaterade färdigheter och 

attityder fokuserades” (Vernersson, 1998, s. 22) och svårigheter med lärande betraktades som 

skillnaden mellan elevens ”förutsättningar och krav” (a.a., s. 23). Trots bristen på konkreta 

anvisningar i studieplanen framkom att speciallärarens huvuduppdrag skulle vara att arbeta 

förebyggande i samverkan med övrig skolpersonal. Utbildning i metodik och ämneskunskaper 

lämnade plats åt nya kompetenser såsom till exempel personlighetsutveckling samt 

kompetens kring samverkans-, och informatörsuppdrag. I studieplanen rekommenderades ett 

problemorienterat arbetssätt vilket sedan skulle förverkligas och vidareutvecklas i skolans 

praktik. 

 

Som ett led i ett reformarbete lades speciallärarutbildningen ner 1989 och ersattes 1990 av 

specialpedagogprogrammet. En av de anledningar som lyftes fram för detta beslut var, den då 

aktuella, forskning som visade att individuellt stöd till elever i läsning och skrivning samt 

matematik inte hade någon effekt (Emanuelsson, 1997).  

 

Specialpedagogprogrammet omfattade från början två terminer (motsvarande 60 hp) och hade 

fyra olika inriktningar: komplicerad inlärningssituation, dövhet/hörselskada, synskada samt 

utvecklinsstörning. 2001, samtidigt med införande av en ny lärarutbildning, ändrades 

Specialpedagogprogrammet. De fyra inriktningarna togs bort och huvudmålet uttrycktes som: 

”…studenten skall ha de specialpedagogiska kunskaper som behövs för att aktivt kunna arbeta 

med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd…” (SFS 2001:23). Förutom detta huvudmål 

skulle utbildningen ge kompetens för utredande, rådgivande och handledande funktioner. 

Tanken var att specialpedagogerna, i praktiken, skulle samarbeta med grundskollärarna 

utifrån en gemensam kunskapsbas där elever i särskilt behov vara allas angelägenhet och 

ansvar (Eriksson Gustavsson, 2011). 
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Examensordning för Speciallärarprogrammet 

I Högskoleverkets utvärdering (2006) av Specialpedagogprogrammet  

framkom att dess huvudmål: att ge kunskaper kring det konkreta arbetet med elever i behov av 

stöd, haft en underordnad betydelse i utbildningen. Konsekvenserna av detta, menade 

bedömargruppen, blev istället att dessa elever, många gånger i praktiken, undervisades av 

lärare utan specialpedagogisk utbildning. Efter regeringsskiftet, 2006, spann den nya 

borgerliga regeringen, med utbildningsminister Björklund i spetsen, vidare på resonemanget 

och menade att Specialpedagogprogrammet inte gav studenterna tillräckligt med kunskap om 

”elevcentrerat arbetssätt eller metoderna för att möta den enskilda eleven” 

(Utbildningsdepartementet, 2007-04-27) vilket alltså var helt i linje med Högskoleverkets 

utvärdering. 

 

I förhistorien till det nya Speciallärarprogrammet framkom även att ett av syftena med 

utbildningen var att ”ge fördjupade kunskaper om språkutveckling och om effektiva metoder 

för att stimulera elevers förmåga att läsa, skriva och räkna” (Utbildningsdepartementet 2007-

04-21). Som ett led i detta fanns i det första förslaget till examensordning krav på specifika 

förkunskaper motsvarande 60 hp i ämnet Svenska. Detta uteslöt många potentiella sökare och 

togs efter kritik bort och ersattes av formuleringen ”krav på annan avlagd lärarexamen med 

inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv, och läsutveckling...” 

(Utbildningsdepartementet 2008-01-29). Omfattningen av dessa anges ej utan är upp till 

respektive lärosäte att fastställa. Förutom förkunskaper inom fördjupningsområdet ställs krav 

på minst tre års yrkesverksamhet som lärare efter lärarexamen. 

 

Gällande examensordning (SFS 2008:132) är det styrdokument vilket ligger till grund för  

utbildningen på de nio, nu aktuella, universiteten och högskolorna. Anvisningarna är 

uppdelade på olika rubriker och under rubriken Mål står att specialläraren ska arbeta för barn, 

inte med barn,…”som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling” (mina kursiveringar). Valet att använda för istället för med kan tolkas 

som att uppdraget inte i huvudsak är tänkt att innebära direkt undervisning vilket var det man 

i förhistoriken efterfrågat. Ordvalet eller istället för och betonar vikten av fördjupning istället 

för bredd. Frågan är vilka konsekvenser denna fördjupning, i språk-, skriv- och läsutveckling, 

får i det dagliga arbetet med elever i särskilda behov. Forskning pekar på flera tänkbara 
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samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter (Sterner & Lundberg, 

2002) vilket kan göra det svårt med en sådan gränsdragning i praktiken. 

 

Under rubriken Kunskap och förståelse framkommer att studenterna ska, förutom att  

fördjupa sig i språk-, skriv- och läsutveckling, tillägna sig ”goda kunskaper om 

bedömningsfrågor och betygssättning”. Denna precisering ligger i linje med rådande politiska 

direktiv angående tydligare dokumentation och betygsättning av kunskaper. Samtidigt kan 

denna bedömnings- och betygssättande funktion uppfattas som svårförenlig med 

nedanstående färdigheter och förmågor. 

 

Under rubriken Färdighet och förmåga lyfts bland annat kunskaper kring följande 

arbetsuppgifter fram: 

• arbeta förebyggande 

• undanröja hinder i, samt utveckla lärmiljöer 

• genomföra utvärderingar, uppföljningar, åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt 

• fungera som samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv- och läsutveckling. 

 

Dessa förmågor, plus de som nämns under rubriken ”Värderingsförmåga och 

förhållningssätt”, sammanfaller till stora delar med examensordningen för 

specialpedagogprogrammet. Oftast är det bara ord och formuleringar som ändrats eller lagts 

till i texterna. Mycket kortfattat beskriver Utbildningsdepartementet skillnaden mellan de två 

specialpedagogiska utbildningarna enligt följande: 

 

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

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

 

Skillnaderna i de olika programmen gäller alltså mest på vilken nivå insatserna ska 

genomföras. Specialpedagogerna arbetar främst på organisations- och gruppnivå, men de kan 

även vara verksamma på individnivå. Speciallärarnas insatser, å andra sidan, inriktas främst 

på individnivå men förekommer också på grupp- och organisationsnivå. 

 

Avslutningsvis kan sägas att 20 års forskning och erfarenhet inom det specialpedagogiska 

fältet har fått ta plats i utformningen av det nya Speciallärarprogrammet och innehållet skiljer 

sig därmed från den gamla utbildningen. Det framskymtar dock flera inbyggda konflikter i 
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examensordningen. Dels den stora likheten med specialpedagogprogrammet och därmed hur 

dessa två utbildningar ska länkas samman i skolornas pedagogiska verksamhet. Dels 

motsättningar mellan, å ena sidan, en skolpolitisk önskan om mer individuellt stöd för elever i 

behov av stöd och å andra sidan, utbildningens inriktning på övergripande ansvar för goda 

lärmiljöer och inkludering. 

Lärarutbildning i Svenska och specialpedagogik 

Den allmänna lärarutbildningen har, liksom de olika specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningarna, genom historien fungerat som ett politiskt styrmedel för att 

förändra skolan och i förlängningen, samhället. Grund- och vidareutbildningarna har följts åt 

och varit relaterade till varandra gällande både innehåll och struktur. När den allmänna 

lärarutbildning fokuserat på ämneskunskaper och didaktik har speciallärarutbildningen varit 

specialiserad och när lärarutbildningen innehållit specialpedagogisk kompetens har 

speciallärarutbildningen breddats åt ett mer flexibelt innehåll (Bladini, 1990). Här följer en 

kort tillbakablick på den allmänna lärarutbildningens olika faser, med inriktning på ämnet 

Svenska. 

 

Historiskt följer lärarutbildningen två traditioner: dels den akademiska 

universitetsutbildningen av lärare för läroverken och dels seminarietraditionen med utbildning 

av lärare för folkskolan. Utbildningen till läroverkslärare krävde, i mitten på 1800-talet, upp 

emot sju års akademiska studier (där av tilltalsnamnet ”magister”) men inte någon pedagogisk 

utbildning. Under tidigt 1900-tal infördes dock fasta ämneskombinationer med en anpassning 

till de ämnen man skulle undervisa i, en början till ämneslärarsystemet, samt ett så kallat 

provår med en teoretisk och en praktisk del (Bertilsson, 2011). Folkskolestadgan 1842 innebar 

att seminarieutbildningar inrättades i samtliga tretton stiftstäder. Antagningskraven handlade i 

första hand om att kunna visa upp ett gott levnadssätt, och ”att visa prov på läs- och 

räkneförmåga samt kunskap i katekes och biblisk historia” (a.a., s.163). Inledningsvis var 

utbildningen ettårig men i samband med att systemet med växelundervisning (exercislik 

undervisning där bland annat försigkomna elever användes som hjälplärare) togs bort, 1862, 

blev utbildningen treårig och 1878 förlängdes den ytterligare ett år. Ett närmande mellan de 

två traditionerna diskuterades redan under slutet på 1800-talet men läroverkslärarna var rädda 

att förlora sin akademiska status och tyckte det ”var av största vikt att distansera sig från 

folkskollärarnas seminarieverksamhet” (a.a., s.161). 
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Inom båda traditionerna fick svenskämnet tidigt en viktig ställning genom dess betydelse för 

den nationella bildningsgrunden. Riksspråknormen med ett nationellt tal- och skriftspråk slog 

igenom i och med radions intåg, allt med en tydlig fosterländsk prägel (Bertilsson, 2011). 

Inom folkskollärarutbildningen blev Modersmål ett eget ämne 1878 med näststörsta antal 

veckotimmar, efter Kristendomskunskap (Romàn & Mattlar, 2011).  

 

Efterkrigstidens diskussioner handlade till största delen om att införa ett mer enhetligt 

skolsystem och för detta krävdes reformering av lärarutbildningen. Som ett led i detta 

inrättades lärarhögskolor, med Stockholm först ut 1956. Detta innebar ett närmande till 

universiteten och en mer forskningsanknuten lärarutbildning samtidigt som ämnesmetodik 

och klasslärarmetodik betonades. För de blivande ämneslärarna fortsatte dock studierna vid 

universiteten och en ettårig praktisk-pedagogisk utbildning på lärarhögskola ersatte det 

tidigare provåret (Bertilsson, 2011). 

 

Under 1960 -70-talen fortsatte denna strävan efter ett närmande av de olika 

utbildningstraditionerna både vad det gällde organisation och utbildningslängd.1988 startade 

grundskollärarprogrammet med ett omlottsystem vad det gällde examina; inriktning skolår 1-

7 respektive 4-9. I direktiven för detta lärarprogram ingick 10 poäng specialpedagogik 

(nuvarande 15 hp). 

 

Med samma argument som flera gånger tidigare, nämligen att ”arbetet som lärare bedrevs 

under nya villkor på grund av förändringar i det svenska utbildningssystemet” (Bertilsson, 

2011, s. 170), infördes 2001 ett nytt lärarprogram. Denna gång med en gemensam examen för 

alla lärarkategorier och med ett gemensamt utbildningsblock på tre terminer (allmänt 

utbildningsområde) där områdena Specialpedagogik och inkludering skulle behandlas. 

Utbildningen ökade studenternas möjligheter att välja innehåll i sin utbildning och öppnade 

bland annat upp för möjligheten att genomföra mer eller mindre omfattande, 20-60 hp, 

specialpedagogiska studier redan under grundutbildningen.  

 

Hösten 2011 introduceras den senaste lärarutbildning i vårt land. I stället för, som tidigare, en 

allt enhetligare lärarutbildning innebär denna en ökad differentiering av lärarkategorierna med 

olika examina för förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. I direktiven 

framhålls vikten av att de blivande lärarna får bättre ämneskunskaper och att lärare i de tidiga 

årskurserna får fördjupade kunskaper i läs- och skrivutveckling.  
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Metod 

”…arten av det ämne som undersöks står i förgrunden och bör diktera vilka metoder vi ska använda. 

Vi bör överväga vad vi vill veta innan vi bestämmer våra metoder för att få veta det (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.326).  

 

Eftersom Speciallärarprogrammet, med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling, är relativt 

nytt kan man tänka sig en kvantitativ enkätundersökning där verksamma speciallärare får 

uppskatta hur mycket tid de lägger på olika arbetsuppgifter och på så vis belysa de grova 

ramarna runt speciallärarrollen (Arfwedson & Ödman, 1998). Detta resultat skulle sedan 

kunna jämföras med examensordningen för att se hur realiseringsarenan överensstämmer med 

formaliseringsarenan. 

 

Då speciallärarens roll är något som skapas i interaktion mellan de människor som arbetar i 

skolan (Guvå, 2001) så kan dessa tankar och idéer stå i fokus. Därmed leds arbetet in på en 

kvalitativ ansats.  Förenklat kan sägas, att istället för att som i kvantitativa studier beskriva 

studieobjektet med hjälp av ”sifferdata” så använder man sig i kvalitativa studier av ”orddata” 

(Fejes & Thornberg, 2009). Det som möjliggjort de senaste decenniernas utbredning av 

kvalitativa forskningsmetoder inom det specialpedagogiska fältet är insikten av det 

existentiella perspektivets betydelse.  Kvantitativa svar på frågor kring människors sätt att 

handla och agera räcker inte utan det behövs även vetenskapliga sätta att tolka och förstå 

mänskligt handlande (Arfwedson & Ödman, 1998). 

Då jag, i mitt vidare sökande efter lämpligt kvalitativt perspektiv för att belysa 

speciallärarrollen, hittade två relativt nyskrivna uppsatser där rektorers uppfattningar om 

densamma lyftes fram (Alvarsson, 2011; Ulander, 2012) väcktes idén att bredda 

kunskapsfältet genom att utforska vilka förväntningar lärare i ämnet Svenska kan tänkas ha på 

specialläraren med inriktning språk-, läs- och skrivinriktning. Att jag valde just lärare i 

Svenska föll sig naturligt då jag tänker mig att den lärarkategorin har flest beröringspunkter 

med språk-, läs- och skrivutveckling och därmed borde ha många gemensamma områden att 

samarbeta med specialläraren kring. 
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Intervjuer 

För att försöka belysa speciallärarrollen utifrån svensklärarens perspektiv valde jag att 

genomföra halvstrukturerade intervjuer.  Som stöd för detta formulerades två dokument. Det 

första var en intervjuguide (bilaga 2). Denna kom att ändras under intervjuarbetes gång men i 

princip innehöll den, förutom konkreta inledningsfrågor rörande bakgrundsinformation, ett 

tiotal, mer eller mindre, färdigformulerade frågor kring studiens syfte och frågeställningar.   

Jag formulerade även förslag på följdfrågor vars syfte var att fördjupa respondentens svar. Det 

andra dokumentet var en kontextguide (bilaga 3) där jag, direkt efter varje genomförd 

intervju, antecknade mina intryck. Dessa anteckningar var tänkta att kunnat fungera som stöd 

i analysarbetet. 

Undersökningsgrupp 

När de gällde valet av lärare i Svenska kan två huvudprinciper urskiljas (Alvesson, 2011). 

Den första handlar om att nå en slags representativitet; att få bredd och variation i valet av 

intervjupersoner. Den andra principen handlar om kvalitet; att hitta särskilt relevanta 

respondenter vad det gäller till exempel intresse för ämnet, erfarenhet eller överblick. Denna 

studies urval har haft ambitionen att fånga ett representativt urval med tanke på antal år i 

yrket, kön och stadieplacering. Detta har dock, på grund av sjukfrånvaro, måst kombineras 

med ett bekvämlighets- och tillfällighetsurval. 

 

Med hjälp av studiekamrater, personliga vänner och VFU-skola hittades de fem första 

presumtiva intervjupersonerna. Dessa kontaktades, med bifogat missivbrev, via e-post och 

samtliga gav sitt samtycke till att delta. Flera intervjupersoner behövdes och efter att ha läst 

en artikel i lokalpressen om ett aktuellt läsprojekt i en grannkommun och följaktligen med 

kvalitetsprincipen i åtanke, ringde jag dess projektledare. Hon lovade att skicka ut en 

intresseförfrågan till de lärare som uppfyllde aktuella urvalskriterier. Processen drog ut på 

tiden, lärare blev sjuka och lärare hörde, som utlovats, inte av sig. I desperation tog jag, till 

slut, kontakt med närmaste lokala högstadieskola respektive mellanstadieskola och lyckades 

snabbt boka in den sjätte och sjunde intervjun.  

Lärarna 

De sju lärarna arbetar på fem olika skolor, i tre kommuner. Fyra av lärarna undervisar på 

högstadiet och tre på mellanstadiet. Grundexamen skiljer sig åt men samtliga lärare är 
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behöriga att undervisa i ämnet Svenska och har dessutom, i olika utsträckning, även 

behörighet att undervisa i andra ämnen. Det varierar hur mycket undervisning i Svenska som 

ingår i respektive lärares aktuella tjänst. Även antal år i yrket varierar; från två år upp till 40 år 

och därmed har naturligtvis olika typer av lärarutbildningar varit aktuella. För en av lärarna 

(Elin) ingick 7,5 poäng Specialpedagogik. I resterande fall var det kortare kurser eller inget 

alls. 

Lärare Skola Stadie Utb./Ämne År i yrket Datum och tid 

Bosse Västskolan Mellan 1-7, Svenska, SO, 

Idrott 

13 121009 

42 min. 

Sven Västskolan Mellan Mellanstadielärare Drygt 30 121009 

38 min. 

Jennifer Norrskolan Hög 4-9, Svenska, 

Spanska 

7 121012 

48 min. 

Annika Söderskolan Hög 4-9,Svenska, SO 10 121018 

29 min. 

Lena Söderskolan Hög 4-9, Svenska, 

SVA 

11 121018 

20 min. 

Lennart Närskolan Hög Mellanstadielärare 

+ SVA, Svenska, 

Engelska 

Ca 40 121023 

33 min. 

Elin Mittskolan Mellan 1-6, Ma, Svenska, 

Religion 

2 12102 

19 min. 

 

Genomförande 

Lärarna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna och samtliga sju intervjuer 

genomfördes enskilt, i någon form av samtalsrum, på respektive skola. Inga större störningar 

eller avbrott förekom. Samtalens längd varierade mellan 19 och 48 minuter med en snittid på 

33 minuter. De två kortare intervjuerna (19 respektive 20 min.) kan framförallt förklaras med 

svensklärarnas tidsbrist. Intervjuerna spelades in med en diktafon och överfördes sedan till en 

dator. 

Innan diktafonen sattes igång upprepade jag informationen från missivbrevet angående 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudprinciper (2002). Jag beskrev också kortfattat 

karaktären på en halvstrukturerad intervju; få färdiga frågor, plats för tankepauser och tid att 

få tala till punkt.   
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Intervjuguidens (bilaga 2) utformning ändrades, som tidigare nämnts, till viss del under 

arbetets gång. Jag märkte till exempel i de två första intervjuerna, då frågeguiden var 

formulerad utifrån examensordningens innehåll, att vissa frågor var svårformulerade och 

kändes krystade. Även intervjutekniken finslipades allt eftersom jag blev mer bekväm i rollen 

som samtalsledare. Ambitionen var dock under alla intervjuer att, utifrån ett flexibelt 

förhållningssätt, försöka fånga vad intervjupersonerna tyckte var relevant och viktigt att 

berätta och utifrån detta formulera fördjupande följdfrågorna (Bryman, 2002).  

Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet av mig. Strävan har varit att bevara en känsla 

av talspråklighet. Analysen fokuserar på innehåll och sammanhang och därför har 

begripligheten stått i centrum för transkriptionsarbetet. Hummanden, oftast mina egna, har till 

exempel uteslutits då de skulle slå sönder texten för mycket. Däremot har tankepauser över tre 

sekunder markerats med […] och pauser som tolkats som mer frågande har markerats med 

[ee…]. Upprepningar har tagits med eftersom dessa kan vara betydelsebärande för innehållet 

(Fejes & Thornberg, 2009) vilket även gäller för gemensamma och enskilda skratt. Avbrutet 

eller överlappande tal har markerats genom att punkten utelämnats och nästa mening börjar 

direkt. Däremot har betoningar av vissa ord inte uppmärksammats då det är svårt att få fram 

nyanserna i detta och därmed lätt kan uppfattas för starkt (a.a.). Interpunktionen i texten 

försöker lyfta fram meningen i det sagda.  

Att arrangera och systematisera empirin kräver både intellektuellt omdöme och kreativitet 

(Fejes & Thornberg, 2009). I det avsnitt som följer ska jag, i punktform, försöka ge en bild av 

hur analysprocessen gått till i denna studie. 

1. Man kan se en kvalitativ intervju som en social interaktion; intervjuaren och respondenten 

konstruerar tillsammans kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Redan i intervjusituationen 

skedde, på så vis, ett visst analysarbete genom att jag tolkade och sammanfattade det 

respondenten sagt. Genom att ”sända tillbaka” sådana tolkningar i stunden ges respondenten, i 

det ideala fallet, möjlighet att vederlägga det denne menar (a.a., s. 212).  

2. Transkribering är av naturen, det går inte att få med allt, ett selektivt arbete och på så vis 

började en del av analysarbetet redan här.  
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3. Sedan följde en genomläsning av transkriptionstexten på datorn då jag gjorde rättningar och 

färgmarkerade partier som i någon mening, i förhållande till syftet, fångade min 

uppmärksamhet. 

4. Skrev ut transkriptionerna i två exemplar. 

5. Första genomläsningen av papperskopiorna skedde på ett liknande sätt, som den första på 

datorn, men med blyertspenna. Utifrån denna läsning formulerades fyra grovhuggna 

temaområden. 

6. Jag läste sedan igenom varje intervju igen och sorterade, med hjälp av fyra olikfärgade 

överstrykningspennor, in blyertsmarkeringarna under dessa olika teman. Samtidigt 

antecknade jag andra potentiella teman som utkristalliserades att lyfta fram i resultatet. 

Sådana alternativ var till exempel att utgå från ett elevperspektiv i tolkningsarbetet vilket hade 

fått resultatdelen att se annorlunda ut. De ”svaga” eleverna kunde ha nyanserats och deras 

olika behov hade kunnat skrivas fram som en viktig del av svensklärarnas förväntningar på 

speciallärarrollen. Ett annat tolkningsalternativ hade kunnat fokusera på de individuella 

lärarnas förväntningar. Resultatdelen hade då formats av de olika svensklärarnas personliga 

önskningar och former av ”längtan” vilka säkert påverkar deras olika förväntningar på 

speciallärarrollen. Jag gjorde dock bedömningen att analysarbetet utifrån de fyra villkoren 

täckte och lyfte fram intervjumaterialet på det mest intressanta sättet. 

7. Utifrån denna färgindelning lästes intervjumaterialet igen. Syftet denna gång var att 

formulera det specifika i varje intervjun och ett första försök till tolkning gjordes; att lämna 

det direkt sagda och lyfta texten till en metanivå. 

8. Nästa steg var att, i det andra utskriftexemplaret, klippa ut de färglagda citaten och sortera  

dessa i fysiska temaområden. Parallellt med detta ”klippande” fortsatte tanke- och 

tolkningsarbetet och möjligheten att se resultatet utifrån tre olika nivåer trädde fram (se figur 

1, s. 22). 

9. Tolkningsarbetet fortsatte utifrån en pendling mellan helhet och delar. De fysiskt utklippta 

citaten hjälpte mig att gå tillbaka och kontrollerar giltigheten i denna process. 

Giltighet och tillförlitlighet 

I kvantitativa forskning utgör reliabilitet och validitet viktiga kriterier för en studies kvalitet. 

Eftersom kvalitativa studier undersöker människors subjektiva föreställningar blir dessa båda 

begrepp svåra att använda och vissa försök har då gjorts för att anpassa begreppen så att de 
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fungerar i kvalitativa forskningssammanhang. Istället för reliabilitet och validitet används då 

ofta giltighet och tillförlitlighet (Bryman, 2002). Även dessa anpassningsförsök har dock, de 

senaste decennierna, ifrågasatts av många kvalitativa forskare. Det anses inte längre möjligt 

eller ens önskvärt att beskriva mänsklig verksamhet på ett traditionellt positivistiskt sätt; 

någon objektiv och värderingsfri verklighet finns ej. I Kvale och Brinkmann (2009) förs dock 

ett kvalitativt resonemang kring objektivitet gällande till exempel forskarens frihet från bias, 

forskarens medvetenhet om fördomar samt intervjupersonens möjlighet att opponera sig. 

Utifrån en sådan ansats menar författarna att en kvalitativ intervjustudie kan ”i princip vara en 

objektiv undersökningsform med hänsyn till flera centrala innebörder av objektivitet” (a.a., s. 

262). Avgörande för en kvalitativ studies tillförlitlighet är dock att, så utförligt som möjligt, 

redogöra för de olika metodologiska beslut som tagits för att komma fram till en studies 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Etiska överväganden och reflektioner 

En intervjuundersökning är ”ett moraliskt företag” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.77) och 

därmed kantad av olika typer av ”osäkerhetsområden” att ta hänsyn till och reflektera över 

genom hela arbetsprocessen (Löfgren, 2012). Här kommer några sådana etiska områden att 

diskuteras.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska, i stora som små forskningsprojekt, nyttan vägas mot de 

uppoffringar och risker som deltagarna, i det här faller de sju svensklärarna, gör och tar. Den 

huvudsakliga nyttan med just den här studien är att synliggöra svensklärares förväntningar 

kring speciallärarens yrkesroll. Eftersom Speciallärarprogrammet är relativt nytt och därmed 

även speciallärarrollen, kan det finnas ett allmänt nyhetsvärde för många inom skolan kring 

detta.  

Nyttan ska ställas mot det faktum att lärares vardag ofta är hårt pressad och att tiden är fylld 

av lektioner, möten och dokumentationsarbeten (Löfgren, 2012). Det var därför ingen 

självklarhet att hitta lärare som var villiga att delta i undersökningen och stundom hade jag 

svårt att, även för mig själv, formulera övertygande argumenten att använda i den första 

kontakten. Lärarnas tidspress märktes, vid några av intervjutillfällena, genom att tiden både 

före och efter intervjun var uppbokad av möten och andra åtaganden. En känsla av stress 

omgav flera av lärarna, vilket jag antecknat i kontextguiden. Samtidigt framkom även positiva 

reflektioner; känslan av att bli lyssnad på och få uttrycka sina tankar kring ett ämne som 

engagerar. 
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I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer har olika typer av hänsyn tagits till de 

lärare som deltagit i denna studie. Detta så kallade individskydd kan sammanfattas i fyra olika 

krav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  Dessa har 

kommunicerats till de deltagande lärarna dels i missivbrevet (bilaga 1), dels genom att jag 

muntligt informerat om dem vid intervjutillfället. 

I den skriftliga rapporteringen har risken att bli igenkänd, genom t ex citat och 

sammanhangsbeskrivningar, försökt att minimeras genom att alla uppgifter om berörda 

personer samt namn på skolor har avidentifierats. Ingen speciell princip har använts för detta, 

förutom att jag försökt hitta egennamn som stämmer med personernas ålder. 

För att få en levande bild av intervjuerna och samtidigt framställa intervjupersonerna på ett 

rättvist sätt har jag, i transkriptionsarbetet, försökt återställa talet såsom jag upplevde det i 

samtalssituationen. Eftersom tal- och skriftspråk skiljer sig markant åt har 

direkttranskriberade uttryck en tendens att framstå som förvirrade och därmed förlöjliga 

intervjupersonerna. En del av arbetet i resultatdelen handlade alltså om att hitta en språklig 

balans i hanteringen av svensklärarnas citat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Risken att intervjupersonerna berättar något de inte tänkt berätta fanns då frågorna hade en 

öppen karaktär och intervjuns riktning därför var svår att kontrollera. I en av intervjuerna 

framkom privata, och för syftet ovidkommande, åsikter om en av de andra deltagande lärarna. 

Det fanns ingen konflikt i att inte ta med det i resultatdelen men situationen för mig som 

intervjuare var en ny och lite besvärlig erfarenhet. 

När det gäller tolkningen och hur denna har presenteras är de etiska konsekvenserna svåra att 

validera. Intervjupersonerna har inte givits möjlighet att kommentera vare sig transkriptioner 

eller tolkningar. Med risk för missuppfattningar och misstolkningar anser jag mig äga 

berättelserna och därmed vara ensam ansvarig för hur de presenteras (Alvesson, 2011).   

När det gäller mig själv som ”etisk risk” har jag, till intervjupersonerna, varit öppen med min 

bakgrund som lärare och mina nuvarande studier på Speciallärarprogrammet. Framför allt det 

senare skulle kunna tänkas ha en viss censurerande effekt på intervjusvaren något som dock är 

svårt för mig att avgöra. Gemensamma lärarerfarenheter kan både underlätta dialogen men 

även riskera att styra in svaren på givna föreställningar, något som ibland kallas för ”begging 

the question” (Arfwedson & Ödman, 1998, s.16).   
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Resultat 

Resultatet har tolkats utifrån tre olika ”nivåer” (se figur 1) vilka samspelar med varandra.  

 

                              Figur 1. Tolkningsnivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra villkoren, ”svaga elever”, ”styrdokument”, ”kontrollbehov” och ”arbetsbörda”, bildar 

tillsammans den ”fondvägg” mot vilken, enligt intervjuerna, svensklärarnas skolvardag 

speglas. Villkoren formades inte utifrån några specifika frågor i lärarintervjuerna utan trädde, 

på egen hand, fram i svensklärarnas berättelser. Motsägelser och spänningar finns både inom 

och emellan villkoren och naturligtvis hade dessa kunnat se annorlunda ut om en annan 

tolkningsmodell använts. För att skapa en viss genomskinlighet och på så vis underlätta för 

läsaren att bedöma giltigheten i resultaten, har många citat använts. I resultattexten benämns 

lärarna, beroende av sammanhang, antingen som ”svensklärare” eller endast ”lärare”. 

De fyra villkoren för svensklärarnas arbete 

1. Svaga elever 

I materialet framkommer, mer eller mindre explicit, talet om de ”svaga eleverna”. En av 

lärarna, Jennifer, talar till och med om de ”normalsvaga” eleverna som, hon menar, går miste 

om stöd på grund av den grupp särskolemässiga, utredda eller outredda, elever som kräver 

och ”tar” mycket av skolans stödresurser. Men för övrigt är det de elever som ”inte hänger 

med”, ”som behöver lite stöttning”, ”dom som inte orkar göra samma saker” som utgör den 

gemensamma angelägenheten för svensklärare och speciallärare.  Dessa, ”lite sköra” elever 
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behöver få komma bort från klassrummet och få känna ”närhet” och ”lugn å ro”.  Smågrupper 

framkommer som ett alternativ för dessa elever. En av lärarna formulerar det så här: 

Och en del behöver ju lästräning eller lite stöttning, mycket vuxenhjälp, och då kan dom sitta i en lite 

mindre grupp…//…får komma iväg nånstans och sitta där det är lite lugnt. Där det bara är dom. 

Lugnt och skönt och inte så här, massa stimuli från dom andra.” (Anna) 

Anna utgår från att de svaga eleverna har svårt att koncentrera sig och behöver komma 

bort från den stökiga ”massan” där detta kan vara svårt då den aktuella klassen är stor, 30 

elever i årskurs fyra. En annan lärare för fram ett mer genomgripande alternativ för de 

elever som inte ”hänger med”: 

Han har gjort sej betjänt av att kanske ha gått om ett år tidigare, längre ner. Han har liksom varit svag 

hela tiden men han har en jämn utveckling, men den är svag. Så har han haft ett år till på sej då har 

han haft en mycket mera, haft en stabilare plattform att stå på när han ska till sjuan. (Bosse) 

Bosse tycker att det borde vara enklare för elever att gå om ett läsår och att det inte bör 

vara ”kompisargumentet” som ska styra denna fråga.  Han menar alltså att 

”kunskapspåfyllnaden” bör stå i centrum och inte, som nu, att eleven ska få hänga ihop 

med sina kompisar. En av lärarna talar om de ”svaga eleverna” utifrån ett annat 

förhållningssätt: 

…för det är ju sällan en elev har problem med allt. Är skrivningen, fastnar man i skrivningen, men då 

kanske det muntliga fungerar bra liksom och då kan man få hjälp och öva det som behövs liksom. 

(Annika) 

Här ser Annika både elevens styrkor och svagheter samt möjligheten att träna och 

förbättra de förmågor som är mindre utvecklade. Detta kan tolkas som att epitetet ”svag” 

inte gäller för elevens hela personlighet utan olika förmågor får finnas med och lyftas 

fram. 

Generellt kan dock sägas att lärarnas tal om de ”svaga” eleverna ger en onyanserad och 

statisk beskrivning av problemet; hela eleven är ”svag”. Ett sådant förhållningssätt hör, 

om man vill dikotomisera specialpedagogiken, hemma i det så kallade kategoriska 

perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) där eleven ses ensam bärare av 

de problem som uppstår. 

2. Styrdokument 

En av lärarna, Bosse, lyfter särskilt fram styrdokumentens betydelse, för svensklärarnas 

arbetssituation: 

Eftersom hela skolsystemet har ju strukturerats om under tre år nu i, i jättesnabb takt. Vi har fått nya, 

ny läroplan Lgr 11, vi har fått nya kursplaner och planeringar som ska skrivas i varje område, till 

varje kurs… 
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Man kan tolka detta uttalande och flera liknande, såsom att Bosse har ett rationellt sätt att 

se på skolans verksamhet och att han, åtminstone i teorin, ser styrdokumenten som 

viktiga verktyg för sin undervisning. Han använder ofta läroplanens formuleringar för att 

beskriva sitt arbete i klassen och är noga med att betona dess ställning för all verksamhet 

i skolan. Han lyfter även in specialundervisningen i detta sammanhang: 

Utan vi har klara och tydliga kursmål vare sej jag vill det eller inte som jag måste förhålla mej till. Då 

måste också specialinsatserna utgå från dom målen som man ska förhålla sej till. Det tror jag är 

viktigt…det är mitt sätt att se på det.  

Här syftar Bosse på speciallärarens roll som han anser måste följa de nuvarande 

styrdokumentens intentioner. Skolans speciallärare, menar Bosse, arbetar efter gamla 

traditioner och är inte så intresserad av att samarbeta kring eleverna. Speciallärarens 

”eget tyckande” och brist på ”professionellt förhållningssätt” bidrar till att en 

legitimitetskonflikt uppstår mellan specialläraren och svenskläraren. Generellt utgör 

Bosse dock ett undantag, då styrdokumenten i de övriga intervjuerna, mest fungerar som 

en fond eller bakgrund, till det lärarna säger. Det talas sällan konkret om kursmål, betyg 

eller bedömning utan problemen läggs istället på den enskilda ”svaga” eleven. Sven säger 

till exempel:  

…han eller hon har så stora svårigheter att det inte går att hänga med längre.  

Ett uttalande som kan tolkas syfta på kursplanemålen utan att någon sådan uttalad 

koppling görs. Detta kan ställas mot Bosses medvetna hållning till kursplanerna: 

Ja, vi har våra styrdokument. Sen är jag också fullt medveten om att alla kan inte komma lika långt. 

Men som skolan ser ut idag så ska alla tryckas genom nålsögat, det ser ut så. 

Här framkommer kritik mot styrdokumenten som framställs som statiska och 

orealistiska. Läraren upplever det som en utopi att alla elever ska klara av 

kunskapskraven och nå godkänt i alla ämnen oavsett speciallärarens roll i verksamheten. 

 

I intervjumaterialet förekommer alltså förvånansvärt lite tal om styrdokumenten och dess 

betydelse för svensklärarnas arbete. En tolkningsförklaring till detta, förutom ”de svaga 

eleverna”, kan vara att styrdokumentens inflytande, i form av till exempel ökade krav på 

bedömning och dokumentation, istället visar sig i intervjumaterialets vanligt förekommande 

tal om arbetsbördan:  

Man jobbar mer än dom här 45 timmarna i veckan som man ska göra. Det är inte alls ovanligt på den 

här skolan. Jag vet åtminstone två, tre stycken som jobbar skiten ur sej. Vi har tre stycken som har 

gått in i väggen. (Sven) 
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Med cirka 30 årserfarenhet av lärarjobbet gör Sven en underförstådd koppling till hur 

villkoren för lärare var förr. Yrket har förändrats radikalt som en konsekvens av bland 

annat kommunaliseringen och ökade regelringar av arbetstid och annat. Även samhället 

ser annorlunda ut med heterogenare befolkning och ökad konkurrens från utlandet, till 

exempel i form av olika internationella kunskapsmätningar.  Allt detta tillsammans med 

styrdokumentens ökade krav skapar känslan av stress. En annan av lärarna säger: 

Och det är så mycket man skulle vilja göra lite professionellare än man känner att man gör för man 

hinner inte med, det är ju därför helt enkelt (Jennifer) 

Här handlar det i grunden om en känsla av otillfredsställelse och att inte ”räcka till”. Det 

”professionella” förhållningssättet i läraryrket är diffust och svårt att sätta ord på. Det är 

oklart när en lärare gjort en tillräckligt bra insats och det blir de personliga känslorna och 

värdemätarna som får råda. Samtliga lärare uttrycker alltså, mer eller mindre explicit, en 

känsla av ökad arbetsbörda. Lärarna på mellanstadiet talar framför allt om de ökade 

kraven på dokumentation:  

…men vi har hårdare krav på oss idag när de gäller kursmålen eftersom vi ska betygsätta alla elever i 

alla ämnen…//Det tror jag, det har varit för mycket ansvar på en klasslärare. Idag, det funkar inte, va. 

Jag tycker ändå att jag har en livserfarenhet och är så pass stabil men jag inser ju själv att jobbet är ju 

övermäktigt idag. (Bosse)  

Här görs en koppling till hur den egna livserfarenheten och mognade som människa har 

betydelse för hur arbetet som lärare fungerar. Den här läraren har lång erfarenhet av 

arbete inom en helt annan bransch innan lärarutbildningen och kan göra jämförelser 

mellan olika arbetsvillkor. Nu verkar gränsen snart vara nådd för hur mycket läraren kan 

klara av skolvillkoren. 

 

Arbetsbördan kan också kopplas ihop med lärarnas tal om svenskämnets bredd och omfång. 

De menar att det mesta ryms inom ämnet, vilket upplevs som både roligt och frustrerande: 

Det är ju för att ämnet rymmer allt, tycker jag. Det finns…jag brukar säga att man kan göra i princip 

vad som helst och det har alltid en anknytning till språket…//Så jag tycker Svenska är ett fantastiskt 

ämne, jag tycker det är jätteroligt. (Lennart) 

Den här läraren, med många år i yrket, uttrycker ett genuint intresse för själva ämnet. 

Drivkraften är att väcka elevernas intresse för språket och förmedla dess möjligheter på 

många olika sätt. Intresset och nyfiken finns kvar och läraren berättar hur han arbetar 

med olika projekt och arbetssätt för att nå eleverna. Arbetsbördan för den här läraren är 

mer kopplat till uppgifter utanför själva undervisningen. En annan lärare vars huvudämne 

är Spanska säger: 
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Svenskan är ju mycket större och övergripande och det är inte lika givet i vilken ände man ska 

börja…//Och sen är det ju ett  ämne som tar väldigt mycket efterarbete om man ska göra det riktigt 

ordentligt, och det vill jag gärna göra. (Jennifer) 

Jennifer har mest erfarenhet av att undervisa i Spanska och tycker Svenska ”känns 

mycket mer nytt och inte riktigt inarbetat”.  En koppling till yrkeserfarenhetens betydelse 

för lärarrollen kan här göras. Lennart har arbetat över 40 år som lärare och känner sig 

antagligen trygg i rollen medan Jennifer fortfarande är relativt ny i yrket och framförallt i 

rollen som svensklärare. Generellt kan en viss könsskillnad, vad det gäller inställning och 

ambitionsnivå till läraryrket, anas i intervjumaterialet.   

3. Kontrollbehov 

Det tredje villkoret för svensklärarnas arbetssituation, som träder fram i intervjumaterialet, är 

lärarnas vilja att själva styra, bestämma och kontrollera. Lärarens olika roller, vilka kan 

benämnas estradör, regissör och illuminatör (Säll, 2000), smälter alla samman i 

huvuduppdraget; att vara den som leder och kontrollerar elevernas lärande. Drar man det till 

sin spets så kan man hävda att styrdokumenten konkurrerar med denna personliga ”in charge” 

roll. Det, till stora delar, uteblivna talet om styrdokumenten (se ovan) stärker denna teori om 

att läraren vill vara den som har kontrollen.  

 

Kontrollbehovet tar svensklärarna med sig in i samarbetet med specialläraren genom att vara 

den som bestämmer och delegera arbetsuppgifterna:  

Och e…, jag får ju säga då, att nu vore den här uppgiften då nånting som den här eleven 

kunde…kanske ja, läsa den här boken och skriva den här typen av presentation då. (Lennart) 

Det här handlar om att svenskläraren talar om för specialläraren vilka uppgifter som 

eleven i fråga inte klarat av att genomföra i klassrummet och som nu, istället, ska göras 

hos specialläraren. Läraren uttrycker sig försiktigt och inlindat i citatet men 

arbetsuppgiften är tydligt definierad och speciallärarens roll blir att se till att den blir 

gjord. Samme lärare säger vidare: 

Men sen var det ju jag som försåg honom med material, helt enkelt, nu håller vi på med det här och, 

ja, så fick ju han försöka hitta eget då som passade, på den, för den eleven, de eleverna. 

Uppgiften och arbetsmaterialet är alltså givet men speciallärarens roll blir att modifiera 

och anpassa uppgiften så att det passar den individuella eleven och kan utföras på ett 

tillfredsställande sätt. 
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Två av lärarna, båda har själva undervisat elever med problematisk läs- och skrivutveckling, 

uttrycker även ett kontrollbehov när det gäller innehållet i den specifika läs- och skrivträning. 

Den första läraren säger:  

Sen jobbar man med fonem och man jobbar grundligt och strukturerat och man jobbar med Witting. 

Det är ju bara att följa boken, det är ju hur lätt som helst. (Sven)  

Sven berättar i intervjun att han tycker om att arbeta med de yngre eleverna på lågstadiet 

och att han i sin nuvarande tjänst kontinuerligt jobbar, enligt Witting-metoden, i en 

lågstadiegrupp med elever i behov av extra stöd vad det gäller läsning. Han har, under 

lång tid varit intresserad av denna metod och vad jag förstod, på egen hand läst in sig på 

densamma och tycker det är en generellt bra metod för lässvårigheter. Eftersom 

materialet är strukturerat menar Sven att i princip vem som helst kan utföra träningen och 

det behövs alltså ingen speciallärare för detta. Den andra läraren säger: 

...jag har den här, du känner igen den här Bravokoden bland annat. Jag märker, bara en sån liten grej 

när dom lässvaga, att dom får träna upp, så ger det resultat faktiskt, bara en sån liten grej. (Lena) 

En viss del av Lenas tjänst är tänkt att användas för att stötta skolans speciallärare. 

Rektor har dock inte preciserat hur mycket och när, vilket hon upplever som frustrerande. 

En del av denna resurstid har Lena, tillsammans med den ordinarie specialläraren, 

genomgått en fortbildningskurs i Bravkod-materialet, vilket tränar läshastigheten. Hon är 

alltså behörig att använda det med eleverna, vilket hon också gör, i den mån hon hinner 

och kan.  Lenas sätt att uttrycka sig om materialet som en ”enkel grej som ändå ger 

resultat” kan, utifrån speciallärarollen, tolkas som att det inte behövs någon fördjupad 

kompetens. Efter en kort fortbildningskurs kan läraren själv, i mån av tid, sköta träningen 

för elever i behov av särskilt lästräning. Utifrån sina egna erfarenheter avfärdar dessa 

lärare kraven på speciallärens fördjupade kunskaper kring läs- och skrivutveckling. 

Problemen kan klaras upp av ”vem som helst”, alltså även av dem själva, om bara tid och 

förutsättningarna fanns vilket kan tolkas in under kontrollbehovs-villkoret; ”bra dräng 

reder sig själv”. 

I kontakten med föräldrar kan ett liknande behov av kontroll urskiljas. Lärarna är positiva till 

att specialläraren har och även tar, egna initiativ till föräldrakontakter. Detta bör dock inte ske 

utanför klasslärarens kontroll: 

Sen att jag också, jag vill vara med om allkommunikation så att jag vet vad som händer. Jag vill 

gärna vara med och åtminstone se kommunikationen kanske om det är på mail. (Elin) 

Elin förväntat sig att specialläraren tar egen kontakt med föräldrar inför speciella 

utvecklingssamtal till exempel. Den kontakten får specialläraren sköta själv så att 

svenskläraren slipper vara något språkrör emellan då det ”alltid är svårt att föra någon 
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annans talan.” Det här kan handla om hjälp att dela arbetsbördan som vi ska diskutera 

längre fram, och samtidigt inte släppa helt på kontrollbehovet. 

Svenskämnets betydelse 

I intervjumaterialet framkommer flera uttaladen om svenskämnets särställning bland andra 

ämnen: 

…men på ett sätt tycker jag Svenskan är det viktigaste ämnet av alla ämnen för det återspeglas ju i 

alla ämnen. Funkar inte Svenskan, ja, då är det inte så troligt att nåt annat ämne heller funkar speciellt 

bra… (Annika) 

Annika kopplar ihop svenskämnets betydelse med resultaten i övriga ämnen och menar 

att det är ett stort ansvar som lärare i Svenska att se till att eleverna har en god läs- och 

skrivutveckling. Hon menar samtidigt att just det förhållandet att alla andra ämnen är 

beroende av Svenska öppnar upp för samarbeten med många lärare i andra ämnen för att 

hjälpa eleven att nå kunskapsmålen. Ett annat sätt att ge uttryck för svenskämnets 

betydelse är när en lärare tar upp produktionschefernas redovisning av kommunens 

kunskapsmätningar: 

Det var verkligen slående! Det var i stort sett exakt dom eleverna som hade presterat bäst på 

läsförståelse i Svenska som nådde högst meritvärde, som liksom fick bäst snitt på betyg i alla ämnen. 

(Jennifer) 

Detta kan tolkas in under kontrollbehovet på så sätt att svenskämnets ”viktighet” 

legitimera svensklärarnas särställning bland kollegorna och gör dem till ”extra” 

betydelsefulla lärare. När det gäller svenskämnets specifika betydelse för studieresultaten 

i andra ämnen kan en koppling till specialläraren göras vilken, med sin fördjupade 

kompetens inom området, har viktig kunskap att bidra med i det här sammanhanget. 

Svensklärarnas syn på samarbete  

Som tidigare nämnts framträder en känsla av samhörighet med specialläraren kring det direkta 

arbetet med eleverna och för vilket ett nära samarbete betonas:  

Och det är också, har man det här riktigt täta kontinuerliga samarbetet som ämneslärare och 

speciallärare, då kan man ju hela tiden, ja, nu går vi in för det här. Vad gör vi med dom här eleverna 

då? (Jennifer) 

Läraren betonar, under hela intervjun, vikten av ett nära samarbetet med specialläraren. 

Generellt kan sägas att det är de kvinnliga lärarnas tankar kring samarbetet som 

framkommer tydligast och att dessa tankar, till viss del, kontrasterar mot den tidigare 

beskrivna önskan att kontrollera och bestämma. En av de kvinnliga lärarna säger till 

exempel: 
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Ja…jag tycker det är viktigt med ett bra samarbetet. Att man liksom, att man tillsammans jobbar 

kring eleverna som har svårigheter. Och jag tycker det är väldigt skönt om man gör det för då känner 

man sej aldrig ensam. (Annika) 

Det handla om att känna gemenskap och trygghet i ett skolsystem som är stort och 

hetsigt. Den här läraren hittar styrkan och legitimiteten genom att vara flera lärare som 

tillsammans ser och arbetar med elever i behov av stöd.  

I flera av intervjuerna framkommer vikten av en fast, inbokad tid på schemat för att 

samarbetet ska fungera. Detta kan tolkas i ljuset av svensklärarnas pressade tidsschema där 

det som inte är inbokat har en tendens att inte bli av: 

…hur viktigt det är att man har fasta tider uppsatt för att träffa varandra. Det behöver finnas med 

utmärkt på nåt schema eller planering att man har regelbundna träffar med varandra. För tiden, tiden i 

skolan, liksom, det går så himla snabbt så rätt var det är så har det gått några veckor och då kanske 

undervisningen inte har givit det den skulle ha kunnat om man lagt upp den tillsammans ordentligt. 

(Jennifer) 

Det här citatet belyser det höga tempot i skolan där allt går så snabbt och där nya saker 

dyker upp och måste lösas i stunden. Detta innebär att allt som är viktigt att samarbeta 

kring och kontrollera måste schemaläggas för att ha en chans att bli av. I det här specifika 

fallet framkommer vikten av att ha schemalagda möten med den personal som arbetar i 

”Studion”.  Eleverna har en tendens att bli där långa perioder utan att svenskläraren 

hinner diskutera arbetets innehåll eller syfte med ”Studio”-personalen. Speciallärarens 

roll skulle här kunna vara av samordnande karaktär och även att handleda både 

svensklärare och ”Studio”-personalen i deras arbete. En annan lärare säger:  

…vi har mycket möten inbokade men jag tror att man skulle kunna, för en sån här, i längden, ger ju 

det bara bättre resultat, tycker jag att det gör. Och det behöver ju inte vara långa möten men att man 

tillsammans… (Lena) 

Lärarnas skolvardag är redan full av olika slags möten och prioriteringar måste alltid 

göras av vad som är viktigast. Den här läraren tycker att samarbetet mellan svensklärarna 

och specialläraren är viktigt och gör en direkt koppling mellan detta och förbättrade 

resultat för eleverna. 

Ovanstående fyra kvinnliga uttalanden gällande vikten av samarbete med specialläraren 

motsäger, på sätt och vis, villkoret av att ha kontroll och bestämma själv. Kanske finns 

här en viss könsskillnad i sättet att se på samarbete:  

Och sen så säger vi så här att man har den här, den här fasta tiden i veckan. Då träffas man och man 

går igenom: ”Nu tänker jag ha en skrivperiod här i sjuan och vi ska göra dom här, och dom här 

sakerna. Och man kan alltså jobba parallellt. (Lennart) 

Det här ”manliga” sättet att beskriva samarbete handlar mer om styrande och kontroll. 

Under det inbokade mötet berättar svenskläraren om sin kommande planering och tänker 
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sig att specialläraren arbetar med samma kunskapsmål men utifrån ett mer individuellt 

anpassat upplägg. Speciallärarrollen blir på så vis en utförarroll; att jobba med elever i 

behov av stöd, parallellt med svenskläraren, utifrån dennes givna planer och idéer. 

4. Arbetsbörda 

Som en följd av mängden ”svaga” elever, styrdokumentens inflytande och svensklärarnas 

kontrollbehov träder bilden av arbetstyngda svensklärare fram och därmed är behovet av 

avlastning överhängande. Eftersom den här studien handlar om förväntningar på 

speciallärarrollen görs, kanske oreflekterade, kopplingar mellan detta behov av avlastning och 

speciallärarrollen. En av lärarna uttrycker det så här: 

…anledningen till att jag har henne (specialläraren)är ju ofta för att avlasta mej lite grann. Det blir 

den funktionen ofta att jag hinner inte hjälpa en del barn om jag har en så stor klass som jag har till 

exempel. (Elin) 

Med ansvar för en stor och ny klass uttrycker Elin en känsla av att inte hinna med alla 

elever som behöver hjälp. Här framstår det som att det främst behövs en allmän 

avlastning i form av fler resurstimmar så att klassen kan delas i mindre grupper ibland 

och läraren, på så vis, ges chansen att lära känna alla nya elever. Speciallärarrollen borde 

vara att stötta Elins arbete med att få ihop klassen och se hur man kan göra för att 

eleverna i särskilda behov på bästa sätt blir en naturlig del av klassen. 

 

Att bristande kunskaper i ämnet Svenska får negativa följder även i de övriga ämnena är något 

som lyfts fram tidigare i intervjuerna. Således behövs avlastning även i andra ämnen, framför 

allt i de tre kärnämnena:  

…jag tycker han (specialläraren)skulle gå in och ta mycket, mycket mer med elever som har 

svårigheter i Engelska och som har svårigheter i Svenska men det…ja, det är ju dom tre ämnena; 

Matte, Svenska, Engelska som han behöver gå in i.//…och vara ganska duktig på det. (Sven) 

Här görs en direkt koppling till speciallärarrollen och svensklärarens förväntningar på 

specialundervisning i framför allt kärnämnena. Den aktuelle svenskläraren är inte 

överens med specialläraren hur dessa insatser ska gå till och önskar framför allt 

kvantitativt mer insatser i form av att specialläraren jobbar enskilt med eleven i 

kärnämnena. Förväntningar finns även på att specialläraren ska vara ”duktig” på ämnena 

vilket kan innebära att ha goda kunskaper kring själva ämnesinnehåller i sig men även 

kunna anpassa och göra innehållet förståeligt för den enskilda eleven. Förutom 

kärnämnena kan också andra ämnen komma ifråga för speciallärarrollen: 
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Att man liksom får jobba med Svenskan direkt i andra ämnen…//I vissa klasser kan det vara en grupp 

elever som är väldigt svaga och då kan det gälla till exempel SO:n…som är ju ganska mycket 

textmassa som man behöver hjälp och få arbeta med.  (Jennifer) 

Jennifer kopplar naturligt samman svårigheter med läsförmågan till andra ämnen med 

stor och svår textmassa. Eftersom många av de ”svaga” eleverna har så kallad ”anpassad 

studiegång” är redan ämnen som Kemi och Fysik bortplockade. Sådana ämnen anses som 

för svåra för dessa elever, till exempel vad det gäller ”graden av ämnesspecifika ord”, 

trots att en del av eleverna tycker ”det är väldigt roligt att labba och kan hänga med bra 

på så sätt”. 

Avlastningens innehåll kan tolkas som av naturen given; att göra samma sak som i 

klassrummet men i ett lugnare tempo: 

Ja, ungefär med samma saker, ungefär. Och så har det funkat…//Man skulle kunna ge honom mera 

stöd under den här skrivprocessen som inte jag hinner…(Lennart) 

Tiden räcker inte till och då är det de långsamma eleverna som kommer i kläm och inte 

får det stöd de behöver. Bosse uttrycker liknande tankebanor så här: 

För ofta så handlar det om att man behöver lite stöttning och kanske lite peppning och lite 

specialträning kring det där jobbet. Så eleven egentligen gör samma jobb. 

Problemet blir hur speciallärarens roll ska kopplas till ett sådant resonemang. Har 

svensklärarna förväntningar på att det är just en speciallärare som ska ta hand om denna 

”stöttning och peppning” eller görs den kopplingen här och nu just för att denna studie 

handlar om speciallärarrollen? Här finns möjligheter till intressanta diskussioner kring 

skolans organisation av resurser. 

Men Bosse kopplar inte endast ihop arbetsbördan och behovet av avlastning med det 

direkta elevarbetet i olika ämnen utan menar att det även kan innefatta andra områden:  

…det finns ingen bortre gräns för hur mycket jobb det finns. Alltså kanske det är så att speciallärarn 

kanske ska skriva åtgärdsprogrammet och kolla med lärarn: ”Vad tycker du? Är det det här vi ska 

jobba med nu?” Så att det finns en dialog mellan, det tror jag är en bra väg att gå. (Bosse) 

 

Som vi tidigare har konstaterat är detta, enligt examensordingen, en av de kompetenser 

som specialläraren ska tillägna sig under utbildningen och stämmer på så vis överens 

med Bosses tankar. Arbetsvillkoren för svensklärarna framstår, över lag i 

intervjumaterialet, som krävande med stora klasser, omfattande dokumentation och 

heterogena elevgrupper. Utifrån denna arbetsbörda, kan intervjumaterialet tolkas som att, 

specialläraren ses som en kollega bland andra, vars roll är att hjälpa till att hålla 

verksamheten flytande.  
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Speciallärarrollen 

Utifrån ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att eleverna i skolan, ”den stora 

massan”, i första hand ”tillhör” svenskläraren.  Ur denna stora ”massa” går det dock att som 

speciallärare få ta hand om vissa speciella elever. Detta gäller framför allt de långsamma, 

”svaga” eleverna, som tidigare diskuterats, men även elever med diagnosen dyslexi nämns i 

materialet. En av lärarna lyfter fram speciallärarens roll som dessa elevers väktare och 

beskyddare: 

Och då kan speciallärarn sitta med och tänka på dom här med särskilda behov, hur gör vi med dom, 

liksom? Vi gör så här och så här. Så att man glömmer inte bort dom när man har en speciallärare och 

det känns ju tryggt, liksom.(Annika) 

Här kan paralleller dras till tanken på att ”den specialpedagogiska uppgiften innehåller ett 

bevakningsuppdrag åt utsatta elevgrupper” (Sivertun, 2010, s.151). Även om det 

resonemanget grundar sig i ett ”Boudieust” maktperspektiv där bevakningsuppdraget främst 

är tänkt för elever med ”svagt” socialt kapital kanske tanken går att överföra även till elever i 

behov av särskilt stöd på en friskola.   

 

Vilka förväntningar har då svensklärarna på det ”speciella” i speciallärarens uppdrag; det som 

handlar om det konkreta arbetet med elever i speciella behov? I materialet framkommer 

motstridiga uttalanden vilka kan belysas med följande uppställning: 

 

Kompetent roll  Mystisk roll   

Kartläggning   Diffusa    

Metoder, hjälpmedel  Undergöraren   

In charge/exekutiv  Hantlangaren  

 

Kompetent roll  

Kartläggning 

I materialet framträder inga tydliga förväntningar på speciallärarrollen som expert. Istället 

lyfter lärarna fram vikten av kompetens vilket, till viss del, kan tänkas stå för den kunskap och 

tid med den enskilde eleven som svensklärana själva saknar. Generellt kan sägas att 

svensklärarna har en tämligen diffus uppfattning om vad, inom läs- och skrivområdet, som är 

speciallärarens specifika kompetens och uppdrag. Här följer tre exempel på hur lärarna 

uttrycker sig:  
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1.…specialträna vissa saker…, 2…ee…vad säger man…lässvårigheter eller…grava språkstörningar 

helt enkelt… 3…dom här specialtränings, alltså du vet, med lästeknik och stavelser…  

Jennifer utvecklar området lite mer: 

…jag kan ju ingenting om hur det går till när man ska lära sej att läsa. Och jag vet inte heller hur man 

kartlägger kunskaper på den nivån. Och det är ju sånt man skulle vilja ha hjälp med då. Nån som kan 

ändå lite mer över spannet då. 

Jennifer talar här om de elever på högstadiet som har behov av grundläggande 

läsinlärning. Hennes egna kunskaper om detta är obefintliga då hon som ämneslärare 

fokuserar på andra didaktiska kunskaper. Här finns alltså ett behov av en speciallärare 

som kan komplettera kunskapsfältet och förhoppningsvis ge dessa högstadieelever en 

”andra chans” till att lära sig läsa. Behovet av att öva läshastighet och läsförståelse lyfts 

också fram då svensklärarna kopplar dessa två förmågor till studieresultat i övriga 

ämnen. 

 

Till ovanstående förväntningar kan Speciallärarprogrammets nuvarande fördjupningstermin 

kopplas. I de intervjuer där denna kom upp uttryckte sig lärarna försiktigt positiva:  

…jag tänker ju så där spontant att jag,  ee.., jag gillar den här specialiseringen men jag kanske har fel 

(skratt)…//Så jag tänker att det blir en kvalitetshöjning. (Lennart)  

Detta motsägs dock av de tidigare framkomna förväntningarna på att specialläraren ska ha 

gedigna kunskaper i flera andra ämnen, framför allt kärnämnena. Motsägelsen kan eventuellt 

förklaras utifrån arbetsbörda-villkoret då man kan förmoda att det framförallt är fler allmänna 

resurstimmar som behövs i de andra ämnena. 

 

Med tanke på den utbredda diagnoskultur som råder i skolan idag talar lärarna noterbart lite 

om detta, vilket kanske kan förklaras med utformningen av frågeguiden eller med att 

svensklärarna inte kopplar olika diagnoser till speciallärarrollen. Det senare stöds av Svens 

uttalande om en elev som är aktuell för utredning:  

Han har egentligen bara koncentrationssvårigheter. Han har inte problem att lära sej…(Sven) 

 

En av lärarna, Lena, utgör ett undantag beträffande det avsaknade talet om ”diagnoskulturen” 

och lyfter istället fram kunskap om diagnoser som ett viktigt kompetensområde för 

specialläraren: 

Många är ju ganska sköra och många har ju varit med om jobbiga utredningar och bara det är…// 

Speciallärarn är ju proffset på vad som, ja olika diagnoser och såna saker och det är ju inte en vanlig 

ämneslärare direkt. 



34 

 

Lena menar att en viktig uppgift för specialläraren är att informera och ”uppdatera” 

övriga lärare om kännetecken för olika diagnoser och även om arbetssätt och material 

som passar och underlätta arbete för dessa elever.  

Metoder och hjälpmedel 

Svensklärarna efterfrågar speciallärarkompetens kring ”material”, vilket i detta sammanhang 

tolkas som specifikt träningsmaterial för olika typer av svårigheter inom språk-, läs- och skriv 

området: 

Man vet inte hur man ska göra och man vet inte vilket material som finns att tillgå på marknaden och 

då blir det jättesvårt och det är där man skulle behöva en speciallärare…(Jennifer) 

På den här aktuella skolan är det specialpedagogen som gör kartläggningar av elever som 

är i behov av särskilt stöd och ”ställer ett slags facit” men det är inte specialpedagogens 

ansvar att följa upp med lämpliga åtgärder eller träningsmaterial. Svenskläraren, å sin 

sida, har inte kunskaper kring hur man kan gå vidare med de framkomna 

kartläggningsresultaten och vilka lämpliga material som finns att använda för de 

specifika svårigheterna. Svenskläraren menar att det behövs en speciallärare för dessa 

uppgifter. Även Lena framhåller ”materialets” betydelse för arbetet med elever i 

särskilda behov: 

Om den här eleven har den här diagnosen då tittar vi på det här materialet. Jag kan liksom se om det 

här materialet passar bättre än ett annat material. (Lena) 

Här handlar det alltså om förväntningar på speciallärarens kompetens att välja rätt 

material till rätt diagnos vilket kan vara svårt då alla elever, trots samma ställda diagnos, 

är olika och lär på olika sätt. 

 

På en av skolorna lyfts olika typer av datorprogram och kompensatoriska hjälpmedel fram 

som en del av speciallärarens kompetens:  

Här på skolan då våran speciallärare är så väl insatt i olika program och hjälpmedel som finns för 

eleverna…då kan specialläraren komma med tips så här, ja men då kan vi jobba med det här 

programmet eller göra så här eller så här…//…vilket också är jätteskönt för då behöver ju inte jag, 

alla kan ju inte kunna allt, och då känner jag mej trygg med det. (Annika)  

Som framgår av citatet arbetar den aktuelle specialläraren aktivt med datorer och 

kompensatoriska hjälpmedel vilket svensklärarna, på den skolan, uppfattar som en 

positiv arbetsfördelning och avlastning. På en annan av skolorna är det svensklärarens 

uppgift att administrera användandet av de kompensatoriska hjälpmedlen: 

Det innebär att…han, han kan gå, det är också lite knöligt sådär, faktiskt. Vi har då ett grupprum där 

det finns en skanner…och ibland då så är det där upptaget, och är det inte upptaget så är det låst. Och 
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då måste han komma och knacka på min dörr och säga att nu vill jag skanna en text för att sen kunna 

lyssna på den. Så det är ju inte idealiska förhållanden. (Lennart) 

Lennart är missnöjd med hur de praktiska lösningarna kring kompensatoriska hjälpmedel 

fungerar på hans skola. Det är krångligt och tidsödande både för honom själv och för den 

aktuelle eleven med dyslexi. Det som är tänkt att underlätta elevens lärande blir istället 

en källa till irritation.    

In charge/exekutiv 

Till den kompetenta rollen hör även förväntningar på speciallärarens förhållningssätt och 

personlighet. De handlar om att, både i förhållande till elever och svensklärare, vara en 

strukturerad och exekutiv person ”så att det inte blir nåt extra rörigt”. Det är framför allt de 

kvinnliga lärarna som uttrycker sådana förväntningar: 

Så man kan få lite mera, jo men vi gör så här. (Annika) 

Utifrån Annikas roll som svensklärare har hon ansvar för hela ”massan” och förväntar sig 

därmed att specialläraren är ”specialiserad” och kan tala om hur arbetet med de 

”speciella” eleverna ska ske. Detta önskar hon görs tydligt och exekutivt så att inte tid 

”försvinner” för de övriga eleverna. Elin menar att för många elever i behov av särskilt 

stöd handlar problemen om brist på struktur: 

Att man ska vara lite strukturerad, hålla lite ordning, ha lite kontinuitet. Så här gör vi, så att barnet 

också vet att, men dom här tiderna ses vi. Då brukar vi göra det här, så här fungerar det. (Elin) 

Här betonas alltså tydlighet och struktur och förväntningarna på speciallärarrollen 

handlar om att på egen hand styra upp undervisningen för dessa elever. När det gäller 

mer specifika förväntningar på speciallärarens förhållningssätt till eleverna säger en 

lärare: 

…om man bestämmer sej som vuxen att det här kommer inte den här eleven att klara av. Då sätter 

man begränsningar. Det tror jag man måste akta sej för. Då blir man ingen resurs. Man lägger sej helt 

enkelt på för låg nivå kanske. (Bosse) 

Bosse utvecklar resonemanget och menar att speciallärarens roll är att medvetandegöra 

för eleven vilka svårigheter han/hon har och att det krävs hårt arbete för att nå målen. 

Han menar att förväntningar från specialläraren, att detta är möjligt, är en viktig del för 

att eleven ska lyckas med detta arbete. Som speciallärare får man inte vara rädd för att 

ställa krav på eleven men de måste vara rimliga och ett samarbete med föräldrarna ökar 

chanserna att det ska lyckas. En annan av lärarna är inne på liknande tankebanor: 

…inte vara för ömkande tror jag inte. Det finns liksom ingen kunskap som växer på att man liksom 

tycker synd om nån. (Elin) 
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Speciallärarens roll är inte, enligt denna lärare, att tycka synd om eleven vilket hon 

menar endast förvärrar situationen. Istället handlar det om att ”ta tag i problemet” och 

”styra upp” vilket man får förmoda är något svenskläraren och specialläraren gör 

tillsammans. I både Bosses och Elins aktuella citat är det skolans kunskapsuppdrag och 

styrdokument som står i fokus och uttalandena kan därmed tolkas som avståndstaganden 

från den traditionella vårdande och omhändertagande synen på speciallärarrollen som 

funnits med genom historien. I den kompetenta, moderna, speciallärarrollen ingår även 

att vara en öppen och synlig person som håller sig á jour med forskning och är väl insatt i 

aktuella styrdokument. Andra förväntade personliga egenskaper, som nämns i 

lärarintervjuerna, är ”trygg”, ”ödmjuk”, ”flexibel”, ”tydlig” och ”lyhörd”. Flera av dessa 

egenskaper är svåra att förena med den tidigare framskrivna exekutiva, ”in charge”-rollen 

vilket visar på en mångfasetterad bild av speciallärararollen. 

 

Förväntningarna på en fördjupad kompetens, tillsammans med önskvärda personliga 

egenskaper, ger specialläraren legitimitet att fungera som ”bollplank” och stöd inom flertalet 

områden. Det kan gälla till exempel bedömningsfrågor, funderingar kring ordval och 

formuleringar av olika dokument, förhållningssätt till elever och kollegor samt 

föräldrakontakter. Kompetens kopplas i intervjumaterialet till erfarenhet vilket framkommer i 

Elins uttalande: 

Så att ju mer man jobbar så tror jag ju att man blir mer och mer speciallärare, vare sej man vill eller 

inte. Men man märker att hon (specialläraren) har ju, kan en massa knep, liksom. Framför allt är det 

den stora skillnaden. 

Här kan även kopplingar till läraryrket som ett, till stora delar, ensamjobb göras. 

Erfarenhet är viktigt för att känna sig bekväm i lärarrollen och speciellt som ny i yrket 

finns ett behov av stöd och rådgivning. Vissa frågor, till exempel egna ”misslyckanden” 

kan upplevas som svåra att ta upp med en kollega och då kan det vara enklare att tala 

med specialläraren om detta. 

Mystisk roll 

Rollen som ”det kompetenta bollplanket” kontrasterar mot den, i vissa stycken 

framkomna, ”mystiska” rollen. Denna roll uttrycks, hos vissa lärare, nästan i 

övernaturliga ordalag i vilka det ligger en önskan om att fylla det ”speciella” i 

specialundervisningen med något mystiskt, nästan mytiskt; något man som svensklärare 

inte vill veta:  



37 

 

Och det var ju som vi sa, dels så körde han vissa specialträningsprogram då, som jag inte visste så 

mycket om…// Ja, jag känner ju att han visste alltid vad jag ville också när vi började med nåt nytt.   

Och jag tyckte att jag visste, inte allt, inte allt som han gjorde. (Lennart) 

Här ger läraren uttryck för en ”övernaturlig” kontakt med den tidigare specialläraren. Det 

verkade inte behövas så mycket kommunikation dem emellan utan de förstod varandra 

ändå. Det framstår också som viktigt att svenskläraren inte visste alla detaljer kring 

speciallärarens arbete med eleverna. Den här önskan att inte veta vad specialläraren gör 

framkommer även i nästa citat: 

…ja, men sådär, Hejdå!, så såg jag inte henne mer och så gjorde dom nånting, jag har ingen aning, 

och så gick det ändå ganska bra. (Elin) 

Om det inte finns något inarbetat samarbete mellan specialläraren och svenskläraren kan 

en form av ”strutsmetod” utvecklas. Svenskläraren avhåller sig från att ta reda på vad 

som sker i specialundervisningen och kan då låtsas frånsäga sig ansvaret för elevens 

kunskapsutveckling. Är man nyexaminerad och har många andra elever att ta ansvar för 

”i klassen” så kanske en sådan strategi inte är så konstig; går det så går det. En mer 

djupodlad tolkning på den ”mystiska rollen” kan kopplas till Derridas tal om det 

Messianska uppdraget i form av ett löfte om något bättre men som samtidigt innebär en 

längtan efter något ouppnåeligt (Assarson, 2009). Så länge svenskläraren inte vet vad 

som sker i specialundervisningen finns det hopp om att underverk kan ske. 

Mytbildningen handlar även om det speciella rum med det speciella material som 

specialläraren har och där underverket kan tänkas ske:  

Utan då har det varit elever som gått iväg till speciallärarn, till det här rummet som speciallärarn 

har… / /…en utbildad speciallärare som har ett bra och stort rum och har olika typer av utrustning 

som behövs. //…för jag hade mitt klassrum här och han hade sitt rum, av den här storleken, nästan 

mitt emot, va. Så vi kunde, vi hade jättemycket kontakt och kunde nästan gå över till varandra. 

(Lennart) 

Här talar Lennart om en blandning av hur ett tidigare samarbete, med en speciallärare 

som slutat arbeta på skolan, fungerade samt önskningar och förväntningar hur han skulle 

vilja att det fungerar nu. Lennart är bestämd i sin åsikt att specialläraren inte ska vara 

inne i klassrummet utan i sitt eget välutrustade, rymliga rum. Den geografiska närheten 

mellan dessa menar Lennart underlättade samarbetet med den tidigare specialläraren och 

de kunde ”nästan gå över till varandra” men inte riktigt. En annan lärare ger också 

uttryck för en liknande förväntan på något ”speciellt” odefinierbart vilket hon sätter i 

relation till sitt eget ”omystiska” arbete med träningsmetoden Bravkod: 

 …det är ju inte djupare specialpedagogisk men det är ju en träningssak för våra elever och där måste 

det också finnas lärare till att avsätta tid, tycker jag.//…men ni är ju experter, ni är ju proffset liksom, 

på eran inriktning och ämne…//Ni ser ju på ett annat vis, tror jag…(Lena) 
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Här ställer läraren sitt eget specialpedagogiska arbete med eleverna i relation till de 

”riktiga” utbildade speciallärarna som hon menar ”ser på ett annat vis”. Det hade 

naturligtvis varit intressant att försöka ta reda på mer kring vad hon menar med dessa 

tankar och likaså med formuleringen ”djupare specialpedagogiskt”. Dessa 

fördjupningsfrågor missade jag att ställa och tolkar uttrycken som dunkla beskrivningar 

av den ”mystiska” speciallärarrollen. 

 

För att sammanfatta svensklärarnas många olika förväntningarna på speciallärarrollen 

avslutas detta avsnitt med ett citat av Elin: 

Och jag tror att, jag tror att specialläraren på olika skolor har helt olika uppgifter, helt olika jobb, tror 

jag…// Det verkar vara väldigt olika vad dom pysslar med (skratt). 

Här sätter hon ord på hur det faktiskt verkar fungerar på de aktuella skolorna. 

Speciallärarrollen är en blandning av svensklärarnas nya och gamla förväntningar och 

”frirummet” är stort för varje enskild speciallärare att utforma sin egen ”speciella” roll.  

”Verkligheten” 

Avslutningsvis så presenteras den komplexa ”verkligheten” i vilken svensklärarna och 

specialläraren ska verka tillsammans. De fyra villkoren, ”svaga elever”, ”styrdokument”, 

”kontrollbehov” och ”arbetsbörda”, formar svensklärarnas vardag och det är i denna kontext 

lärarna definierar en komplex och även till vissa delar, motsägelsefull speciallärarroll. I det 

empiriska materialet träder flera olika ”verklighet” fram behängda med olika dilemman för 

speciallärarrollen vilket presenteras nedan.  

 

I flertalet intervjuer framstår ”verkligheten” i klassrummet som den viktigaste i skolan och då 

kanske främst i form av svensklärarens egen undervisning, vilket för tankarna tillbaka till 

villkoret för kontrollbehov: 

…så vi får inte ta ifrån eleverna undervisningen. (Bosse) 

Detta uttalande kan tolkas som att det är den kunskap som presenteras i klassrummet som 

är den viktigaste. Något som även nästa citat visar: 

…om eleven går ifrån då gäller det att den inte missar nånting jätteviktigt. (Elin)  

Svenskläraren har huvudansvar för elevernas kunskapsutveckling och måste hålla reda på 

vilka moment eleverna genomfört och dokumentera detta. Är klassen stor och många 
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elever går iväg till olika verksamheter är det ett tidsödande och svårt arbete att hålla reda 

på vem som har ”missat” vad. En annan av lärarna säger:   

Och sen känner vi väl många gånger att det är ändå ämneslärarn som kan ge den här föreläsningen 

eller vad man ska säga…Ja, allt det här runt omkring som inte minst är så viktigt för dom svagare 

eleverna. Man vill inte att dom ska missa den delen heller så det är så farligt att lyfta ut en elev helt 

och hållet. (Jennifer) 

Här lyfts svensklärarens egen förmåga att inspirera och intressera eleverna fram, 

underförstått att i Studion är det mindre av den varan. De gemensamma 

”föreläsningarna” innehåller ofta lite lättsamma aktiviteter i form av till exempel 

högläsning eller en ”filmsnutt” vilket är viktigt att även de elever som ”lyfts” ut till 

Studion får ta del av. För att undvika sådana ”missar” önskar flera av lärarna att 

specialläraren finns med i klassrummet: 

Neej, jag tror att behovet i klassrummet ska styra speciallärarens roll…Alltså, man måste gå in och ta 

del av vad är det vi behöver jobba med och så vidare, tror jag. (Bosse) 

 

Fördelarna med det är, enligt svensklärarna, dels att specialläraren får möjlighet att sätta 

sig in i den undervisning som pågår och på så vis lättare kunna spinna vidare på 

densamma i specialundervisningen, dels får möjlighet att se hur eleven fungerar i ett 

större sammanhang: 

Och att speciallärarn, det kan säkert vara lättare för den också, att få höra den här inledningen på 

lektionen som kanske varar en kvart först. Sen kan man ju avgöra då, stannar vi kvar här nu och 

jobbar eller sätter vi oss i rummet bredvid eller? (Jennifer) 

På så vis har svenskläraren kontroll på att alla elever fått möjlighet att ta del av hennes 

inledning. Specialläraren kan sedan enkelt fortsätta genom att följa den givna planeringen 

antingen i klassrummet eller någon annanstans. Även en annan aspekt på speciallärarens 

närvaro i klassrummet lyfts fram: 

Och plus då kan hon se hur eleverna som hon träffar på egen hand, hur dom är i klassen så att hon ser 

lite av deras problematik bättre. (Elin) 

Den här läraren betonar vikten av samspelet mellan eleven i behov av särskilt stöd och de 

övriga klasskamraterna, vilket är ovanligt i empirin. Hon ser det som en fördel om 

specialläraren är med i klassrummet och ser hur eleven fungerar tillsammans med 

kompisarna; ett samspel som den här läraren verkar utgå från, är problematiskt.  

 

När det gäller den enskilda träningen med elever i behov av särskilt stöd så föredrar de 

flesta svensklärare ”intensivträning” under avgränsade perioder. Lärarna talar till 
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exempel om ”punktinsatser” och ”specialdrillning”. Endast en av lärarna, Lennart, sticker 

ut med sin negativa inställning till konceptet med ”intensivträning”. Han säger: 

Liksom det här hoppandet eller att nån kommer och öppnar dörren och så är det dom sista 20 

minuterna på en lektionen och så ska man göra nån intensivträning. Det där det tycker jag inte alls 

om…//…dom rycker ju sönder tillvaron för dom här eleverna, ja.  

Här intar läraren ett, som han tycker, elevperspektiv och menar att det blir en splittrad 

och jobbig skolgång för de elever som ska genomgå dessa ”punktinsatser”. Han närmar 

sig sedan den nästan filosofiska frågan om specialundervisningens egentliga funktion och 

därmed även tankar kring inkludering eller inte: 

Och då är det ju alltid en svår fråga då. Ska fyra lektioner i veckan, ska dom här eleverna vara hos 

specialläaren då, alla fyra lektioner, eller inte? Och då visar ju min erfarenhet att det har gått bäst för 

dom som inte har hoppat mellan så här, utan dom har varit där. Och så kanske man tycker sen i åttan 

att det har ju hänt jättemycket. Vi provar i klassen här och ser hur det funkar, så där. 

En annan av lärarna, Elin, är inne på liknande tankebanor:  

Och då gäller det att man kan tänka att jaha, ska det här vara någon ersättning för det som vi gör i 

klassen eller ska det vara nånting utöver?// Det är svårt att få ihop, tycker jag… 

Hur det specialpedagogiska stödet ska organiseras är en svår och komplicerad fråga som 

det inte finns några enkla, entydiga svar på och utifrån tidigare resonemang kring att 

”inte missa något viktigt”, kvarstår problemet; ska eleven i behov av särskilt stöd ”lyftas 

ut” eller inte.  

En av skolorna har en annan typ av ”verklighet”; en mindre katederstyrd skolform. Lärarna på 

den skolan talar inte heller om några inbyggda organisatoriska problemen för genomförandet 

av de specialpedagogiska insatserna utan här är det elevens individuella situation som avgör 

hur och vilka insatser som sätts in. På frågan om förväntningar kring hur en speciallärare med 

inriktning Svenska ska arbeta säger en av lärarna på denna skola: 

Oj, det är ju så väldigt individuellt anpassat för vilken elev man har. (Lena) 

Jag tolkar det som att läraren menar att det inte finns något standardrecept på hur en 

speciallärare ska arbete utan att det finns lika många lösningar som det finns elever i 

behov av stöd. Den andra läraren, på samma skola, beskriver hur man utifrån varje elev 

försöker hitta individuella lösningar: 

Så elever som har det behovet (muntlig redovisning, i det här fallet) försöker vi göra det så mycket 

som möjligt…//…men det försöker vi lösa…//Den (skolformen) gör det mycket lättare. Vi har inga 

som helst problem med det. (Annika) 

Den här läraren försöker anpassa undervisningsformerna och hitta individuella lösningar 

på problem som dyker upp. Skolans sätt att organisera verksamheten, menar hon, 

underlättar ett sådant synsätt.   
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På en annan av skolorna framträder en ”verklighet” konstruerad utifrån ett inkluderande 

perspektiv. De specialpedagogiska insatserna är organiserade i form av 

specialpedagogtjänst, lärarresurstid, en Studio och ett mobilt språkteam. Svensklärarens, 

som även är arbetslagledare, tal om skolans organisationsform tolkas som i grunden 

positivt men hon har även en del tankar kring hur organisationen skulle kunna förbättras 

och göras mer flexibel vad det gäller till exempel resursfördelningen i de olika ämnena. 

När det gäller den specialpedagogiska organisationen på skolan säger hon bland annat: 

Och vi ser också att det behövs på en skola både en specialpedagog och en speciallärare. Det är ju 

inte samma sak. Vi har ju en specialpedagog som kan handleda oss. Som gör utredningar och 

bedömningar utifall vi alarmerar utifrån vissa elever. Då kan hon ju ställa något slags facit på det. 

Men sen då, vad ska vi göra med det? 

På skolan finns alltså en specialpedagog vars uppgift är att handleda personalen och 

utreda de elever som personalen ”alarmerar” behöver någon form av hjälp. Jennifer 

upplever dock att den sista länken fattas i organisationskedjan, den som ska ta ansvar för 

vad som händer när utredningen är klar och behoven är definierade. Det konkreta arbetet 

med elever i behov av stöd fungerar inte tillfredsställande då kompetens för detta saknas 

på skolan. Jennifer fortsätter: 

Ee…så vi har liksom större behov än nånsin av just det här med speciallärare och känner att det är 

jättebristfälligt att vi inte har tillgång till någon utan bara det då som kallas för Studio… 

Missnöjet med de aktuella förutsättningar är tydligt och uttalandet kan ses som kritik mot 

ett stelbent och svårföränderligt system där även ett avstånd mellan skolledningen och 

den praktiska verksamheten framkommer: 

…då är det ett önskemål från mej att rektorerna också ska delta för det var ingen av rektorerna med 

(på senaste mötet) och det känns så viktigt att dom känner till lite hur läget på skolan är. Det är ju 

ändå dom som främst har möjlighet att fördela resurser. (Jennifer) 

Det ”senaste mötet” syftar på ett uppföljningsmöte med det mobila språkteamet där 

resultaten från de senaste screeningtesterna i läs- och skrivutveckling presenterades. 

Resultaten visade på betydligt sämre läs- och skrivförmåga för skolans elever än tidigare 

och många är i behov av särskilt stöd. Jennifer är orolig för att rektorerna inte uppfattar 

det allvarliga läget på skolan och inte förstår att det behövs mer resurser för att klara av 

att hjälpa alla.  
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Diskussion  

Empirin i den här studien utgörs av intervjuer med sju svensklärare kring deras förväntningar 

på speciallärarrollen. I följande diskussion görs reflektioner kring några områden som har 

avgörande betydelse för hur förväntningarna på speciallärarrollen formas. Dessa områden har 

sin grund i de fyra villkoren, ”svaga elever”, ”styrdokument”, ”kontrollbehov” och 

”arbetsbörda”, vilka tidigare skrivits fram men belyses här utifrån lite andra perspektiv under 

följande rubriker: examensordingen, svensklärarna, eleverna och organisationen. 

Examensordningen 

Många olika uppfattningar, i form av specialpedagogisk forskning, traditioner och inte minst 

ideologier, ska samsas under samma examensordning. Denna kan därför uppfattas som en 

kompromiss mellan vetenskaplig och politisk styrning med inbyggda motsättningar och 

problem. Till exempel har man, å ena sidan, valt att använda den gamla 

examensbeteckningen, speciallärarexamen, även för den nya utbildningen. Detta kan väcka 

gamla associationer till liv och skapa fel förväntningar då innehållet, i den nya utbildningen, 

till stora delar skiljer sig från den gamla. Å andra sidan är det nya innehållet till stor del 

likartat med Specialpedagogprogrammets innehåll vilket naturligtvis kan skapa förvirring och 

missuppfattningar. Frågan är hur dessa två specialpedagogiska kompetenser kan tas tillvara i 

ett konstruktivt samarbete för elevernas bästa. Utifrån den rådande diskursen är skolans värld 

kantad av reformer och förändringar och tilläggas kan att Högskoleverket nyligen i en 

utredning föreslog att avskaffa specialpedagogexamen och istället ersätta den med en 

fördjupningskurs ”specialpedagogiskt arbete” inom speciallärarprogrammet (Lärarnas tidning 

2012-05-30). Inget beslut är ännu taget och fortsättning följer… 

 

Speciallärarprogrammets obligatoriska fördjupningsstudier i språk-, läs- och skrivutveckling 

eller Matematik är ett uttryck för den rådande politiska diskursen. Användande av ordet eller 

istället för och kan visa sig vara ett steg tillbaka mot en ökad segregering av elever; kan det 

bli så att läsklinikerna åter dyker upp men i ny skepnad? Fördjupningen inom ett område kan 

även ses som svar på den ökade globaliseringen och konkurransen från utlandet. Andra sätt att 

försöka möta konkurransen och förbättra resultaten på olika internationella 

kunskapsmätningar är införandet av den nya läroplanen med betoning på kunskap samt mer 
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av bedömning och betygsättning. Vissa forskare menar att utbildningspolitiken på så vis har 

blivit allt mindre innovativ och allt mer restaurerande (Englund, 1995).  

Svensklärarna 

Lärarnas tal om arbetsbördan och den stressiga arbetssituationen kan sättas i relation till 

både synen på tid och de specialpedagogiska insatserna. Sett ur ett Durkheimskt 

perspektiv kan tidspressen i skolan ses som en av de ”tvingande sociala strukturerna” då 

allt arbete, både elevers och lärares, styrs av tidskontroll (Assarson, 2009). Utifrån ett 

sådant synsätt får 1990-talets skolreformer, med bland annat införandet av en målstyrd 

verksamhet, en slags tidsdimension. I och med att styrningen och ansvaret för 

undervisningen lades över på den enskilde läraren skapades ett ”frirum”; det spelar ingen 

roll hur undervisningen bedrivs huvudsaken att målen uppfylls. Denna ”möjlighet” att 

själv bestämma hur tiden ska användas och fördelas i de olika ämnena upplevs av många 

lärare som stressande.  

Konstruerandet av tid får också betydelse för hur man formulerar sig om de 

specialpedagogiska insatserna; särskilda behov tar tid. Om tiden ses som avgränsad och 

subjektiv blir den enklaste specialpedagogiska lösningen att ”lyfta ut” dessa elever från 

klassen och på så vis undvika att störa andra elevers tid (a.a.). Svensklärarnas tal om de 

”svaga” eleverna kopplar jag också till tidsaspekten då det framstår som att vad dessa 

elever främst behöver, för att klara kunskapsmålen, är just mer tid. Då är det kanske 

allmänt mer lärarresurser som behövs och inte speciallärarresurser. Samtidigt satsar 

samhället och speciallärarstudenten stora pengar på en utbildning med fördjupad 

kompetens vilket alltså kan ifrågasättas både ur ett privat- och samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

Något som inte beskrivs i lärarintervjuerna är speciallärarens roll att ta hand om de elever som 

stör ordningen i klassen. Denna uppgift diskuteras inte heller i dagens styrdokument vilket 

däremot, som tidigare behandlats, skedde i förlagorna till införandet av hjälpklassystemet i 

början på 1900-talet. På dagens realiseringsnivå framkommer dock en ”dubbel funktion” för 

speciallärarrollen; att förena det individuellt anpassade stödet med uppgiften ”att befria 

klasserna från störande inslag” (Persson, 1997, s.137). 

Eleverna 

Elevernas perspektiv lyfts inte fram i denna studie utan förekommer endast som ett av de fyra 

villkor som formar svensklärarnas yrkesvardag. Ändå är det så att rollparet behövs; utan 
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elever i behov av stöd, inga speciallärare. Utgår man från rollteorierna finns alltid de elever 

som vägrar införliva sig i den rådande elevdiskursen och därmed ställer till problem för 

läraren att inta sin roll (Guvå, 2001). Insatser av olika slag föreslås alltid utifrån de 

behövandes ”bästa” men vad som anses vara detta ”bästa” varierar också, som vi sett, över 

tid. I intervjumaterialet framstår svensklärarnas tal om de ”svaga” eleverna som allmänt 

accepterat och bygger på outtalade men gemensamma referensramar. Sådana till synes triviala 

benämningar kan utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt ses som uttryck för ett dominerande 

maktförhållande (Assarson, 2009). Genom att använda uttrycket ”svag” konstrueras elevens 

alla olika egenskaper med ett enda ord och frågan är om det inte egentligen säger mer om 

skolans verksamhet än om den enskilde eleven.  

Organisationen 

I intervjumaterialet framträder olika skolorganisationer och dess betydelse för genomförandet 

av den specialpedagogiska verksamheten. Norrskolan har en inkluderande organisation på 

papperet med bland annat en ”Studio” där i huvudsak outbildad personal ansvarar för det 

konkreta arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Den aktuella svenskläraren beskriver en 

svårföränderlig organisation som fungerande på samma sätt oavsett hur ”läget” är, vilket 

säkert kan förklaras med åtstramningar i ekonomin. Detta läsår är måluppfyllelsen bland 

eleverna lägre än vanligt och att skapa förutsättningar för måluppfyllelse i ett ”riktigt hårt 

läge” kostar pengar. Det förefaller som om inkluderingsetiketten, till viss del, fungerar som ett 

sätt att osynliggöra de elever som är i behov av individuella anpassningar (Haug, 1998). 

 

På Söderskolan, som tillhör en av landets större friskolekoncerner, har man en helt annan 

organisation där verksamheten bygger på elevens eget ansvar för kunskapsinhämning och de 

lärarledda lektionerna är färre än i den vanliga grundskolan. De aktuella svensklärarna menar 

att organisationen skapar möjligheter för individuell anpassning av undervisningen. Även där 

bedrivs den specialpedagogiska verksamheten i en Studio men under ansvar av en 

heltidsanställd speciallärare. Studion har en relativt öppen karaktär där eleverna kan komma 

och gå efter behov. Där finns också tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och 

datorträningsprogram.  

 

I denna jämförelse måste man vara medveten om det fria skolvalets betydelse. Söderskolans 

arbetssätt attraherar en viss typ av elever och skulle det vara så att det inte fungerar finns alltid 

möjlighet för eleven att byta tillbaka till den kommunala grundskolan. Detta system leder dels 



45 

 

till en ökad segregation av skolor, vilket det finns tydliga tecken på att så håller på att ske 

(Skolverket, 2012). En likvärdig skola där alla elever ges samma möjligheter oavsett 

bakgrund och var de bor i landet framstår därmed alltmer som en utopi. Dels så ger systemet 

friskolorna ett ”frirum” där möjligheten ges att prova nya innovativa arbetssätt som sedan 

”täcks upp” av den kommunala skolan. Oavsett hur man ser på saken har skolors olika sätt att 

organisera sin verksamhet stor betydelse för hur de individuella anpassningarna genomförs. 

Fortsatt forskning 

Inkluderingstanken har funnits med i skoldiskussionerna sedan 1970-talet och är en av 

grundidéerna i dagens styrdokument. Trots det saknas mycket praktisk kunskap inom 

området; hur gör man rent konkret för att lyckas med undervisningen i en inkluderad 

skolvardag?  Det vore därför intressant att, utifrån en praktiknära ansats, undersöka hur 

svensklärare och speciallärare tillsammans kan skapa sådana lärmiljöer. 

Som tidigare nämnts kommer även specialpedagogens roll fram i intervjumaterialet och det 

skulle vara intressant att närmare studera förutsättningarna för de båda specialpedagogiska 

vidareutbildningarna att fungera tillsammans på skolarenan, vilka hinder och möjligheter 

finns för ett väl fungerande samarbete? Eller kommer utbildningarna att göras om igen och i 

sådana fall, vilka konsekvenser får det? 

Det sista förslaget på fortsatt forskning handlar om den nya speciallärarrollen och dess 

professionsutveckling. Utifrån den nya examensordingen ska en ny roll skapas och naturligt 

nog finns här många frågetecken att räta ut.  

Avslutning 

Avslutningsvis kan konstateras att den nya speciallärarrollen befinner sig i en 

legitimitetskonflikt mellan den utbildningspolitiska styrningen i form av till exempel 

examensordningen och svensklärarnas olika förväntningar (se figur 2). 

 Figur 2. Speciallärarrollen 
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I denna legitimitetskonflikt kan även ett ”frirum” tolkas in, där varje enskild speciallärare 

har möjlighet att utforma sin egen roll, utifrån personens egna och skolkontextens 

förutsättningar. Oberoende av hur speciallärarrollen definieras så bör det överordnade 

målet ändå vara att, tillsammans med svensklärarna och alla andra presumtiva 

yrkesgrupper, försöka göra skolan till ett optimalt ställe för elevernas utveckling och 

lärande. Och då kan denna fråga vara befogad att ställa: Hur ska vi göra nu då? 
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Bilaga1. Missivbrev 

 

Uppsala den 26 september 2012 

 

Hej! 

Hösten 2008 startade det nya speciallärarprogrammet på nio olika lärosäten i Sverige. 

Utbildningen omfattar 90 poäng och har fram till nu haft två inriktningar: svenska eller 

matematik. Denna termin utökas det med inriktningarna hörsel, syn och utvecklingsstörning. 

En ”nygammal” yrkeskår gör alltså comeback på skolarenan!  

Jag heter Maria Freiman och går sista terminen på ovanstående utbildning, inriktning svenska, 

på Stockholm universitet. I mitt examensarbete vill jag undersöka hur verksamma lärare i 

svenska funderar kring speciallärarrollen och frågor som rör språk, - läs- och 

skrivutveckling. Metoden jag valt för detta är kvalitativa intervjuer, vilka kan beskrivas som 

samtal kring temaområden. Här finns inga rätt eller fel utan jag är endast intresserad av att 

utforska olika sätt att tänka kring dessa områden. 

Samtalet tar ca 40 minuter och sker på tid och plats som passar Dig bäst, gärna under 

veckorna 41-42 (8-19 oktober). Jag har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. I min uppsats kommer Du att vara helt anonym och inte namnges eller 

sammankopplas med någon särskild skola. Inte heller kommer den inspelade och nedskrivna 

intervjun att sparas eller spridas, efter godkänt arbete kommer allt material att kasseras. Du 

kan även när som helst välja att avbryta din medverkan, utan att känna något behov av att 

motivera varför. 

 

Min förhoppning är att Du tycker det här låter intressant och att vi kan ses för ett samtal där 

dina tankar får stå i centrum. 

 

Du kan både innan och efter vår intervju kontakta mig per telefon eller e-post. 

För merövergripande frågor kan Du kontakta min handledare Bozena Hautaniemi (08-

12076451, bozena.hautaniemi@specped.su.se). 

 

Vänligen/ MariaFreiman 

 

Mail: maria.freiman@uppsalaskolor.net  

Hem: 018- 501953 Mobil: 070-614731 
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Bilaga2. Intervjuguide  

 

 Yrkesbakgrund, utbildning, någon specialpedagogik? 

 

 Nuvarande arbetsuppgifter? 

 

 Vad är speciellt med att undervisa i Svenska? 

 

 Hur vill du att en speciallärare i Svenska ska arbeta? 

 

 När behöver du en speciallärare i Svenska? 

 

 Tankar om inriktning Svenska… 

 

 Yrkesroll i förhållande till elever/lärare/föräldrar/rektor/hela skolan/samhället? 

 

 Lämpliga egenskaper hos speciallärare? 

 

 Vad skiljer en speciallärare från en lärare i Svenska? 

 

 Skolans specialpedagogiska organisation? 

 

 

Följdfrågor: Berätta mera! Hur tänker Du då? Vad betyder det för dig? Du sa…vad innebär 

det? Upprepning av sista ordet…  
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Bilaga3. Reflektioner direkt efter intervju 

 

 Början: första mötet-kontakt, småprat… 

 Förutsättningar: plats- ljud/luft/möblering/dryck, koncentration, teknisk utrustning 

 Berättandet: intresse-ökad/minskad, vändpunkter, när bröts isen, gick något snett 

 Grad av förtroende/samspel/kommunikation 

 Avslutningen: något efter inspelningen, frågor, tveksamheter 

 Annat speciellt 
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Bilaga4. Examensordning 

 

Speciallärarexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 2008:132)  

 

Omfattning Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 

högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen med inriktning mot 

kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling, annan avlagd 

lärarexamen med svenska eller matematik eller annan avlagd lärarexamen kompletterad med 

motsvarande kunskaper.  

Mål För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom förskoleklass, skola eller 

vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling.  

Kunskap och förståelse För speciallärarexamen ska studenten - visa kunskap om områdets 

vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om 

sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, - visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och 

begreppsutveckling och stimulans av denna, och - visa fördjupad kunskap om elevers lärande 

och språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling samt goda kunskaper om 

bedömningsfrågor och betygssättning.  

Färdighet och förmåga För speciallärarexamen ska studenten - visa förmåga att kritiskt och 

självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, - visa förmåga att delta i arbetet med att 

utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda barn och elever i samverkan med berörda 

aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, - visa 

förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv- 

och läsutveckling eller matematikutveckling, - visa förmåga att självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever, - visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa 

metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling, - visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra 

pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, och - visa 

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

stöd.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt För speciallärarexamen ska studenten - visa 

självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att inom det specialpedagogiska 

området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga att identifiera 

etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om betydelsen av 

lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och - visa förmåga att identifiera sitt behov 

av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.  

Självständigt arbete (examensarbete)  

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.  
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Övrigt I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd. För 

speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 

inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


