
 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

De nya speciallärarna 

 

Ida Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik C, Specialpedagogik 

Uppsats, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2010 

___________________________________________________________ 
 



 

 

 

Sammanfattning  

Framför dig har du nu en uppsats som handlar om hur fyra nyexaminerade speciallärare 

upplevde den nya speciallärarutbildningen och hur denna har format deras yrkesroll. Med 

nyexaminerade menas de speciallärare som tagit ut en speciallärarexamen efter att 

speciallärarutbildningen återinfördes år 2008. De nyexaminerade speciallärarna kan således 

sägas utgöra en ny kollegial yrkesgrupp inom skolans pedagogiska verksamhet. Detta är vad 

som ligger till grund för denna kvalitativa studie. En ambition med studien är att 

problematisera speciallärarnas nya yrkesroll.  

Resultatet har kommit till genom intervjuer med fyra nyexaminerade speciallärare. 

Upplevelsen av utbildningen ställs mot hur de upplever sin roll i dagens skola. I intervjuerna 

har de fått dela med sig av de mål och visioner som de fått med sig genom utbildningen. Detta 

har genom undersökningen visat sig vara en kontrast till den verkliga bilden i skolan. Genom 

undersökningen kommer det fram att speciallärarna upplevt att de genom 

speciallärarutbildningen formats till att de i skolan ska arbeta för en inkluderande pedagogik 

och att de ska åstadkomma detta genom ett nära samarbete med lärare och andra kollegor. Det 

visar sig dock vara ett utmanande uppdrag då det i skolan lever kvar gamla vanor och fasta 

traditioner, något som speciallärarna ser som sitt uppdrag att förändra. 
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1. Inledning 

Speciallärarna har enligt den specialpedagogiska forskaren Ulla- Britt Bladini (1990) funnits 

som yrkesgrupp i skolan ända sedan år 1921. Hon har i sin avhandling studerat speciallärarens 

yrke genom tiderna och har då funnit att specialläraren haft olika roller i skolans pedagogiska 

verksamhet. Dessa roller återfanns i en studie gjord av Inga-Lill Vernersson (1995) som även 

fann att 1990-talets speciallärare var en minskande yrkeskategori då de 1989 lade ner den 

dåvarande speciallärarutbildningen. År 2007 beslöt dock regeringen att återinföra 

speciallärarutbildningen vilken sedan startade vid nio lärosäten i Sverige år 2008. Syftet med 

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

av särskilt stöd de kunskaper de har rätt till. Speciallärarutbildningen infördes således med ett 

syfte att rikta in sig på det direkta arbetet med eleverna. Jag undrar dock hur speciallärarens 

yrkesroll har påverkats av detta återinförande. För att undersöka detta har jag valt att intervjua 

fyra nyexaminerade speciallärare om deras upplevelser av deras roll i skolan. Med 

nyexaminerade speciallärare menas här personer som tagit ut en speciallärarexamen efter 

utbildningens återinförande år 2008. Undersökningen kan vara intressant för blivande lärare 

och för redan verksamma i skolan då de nyexaminerade speciallärarna utgör en ny kollegial 

grupp i skolans pedagogiska verksamhet. Resultatet från undersökningen kan således 

användas som en vägledning inför det kollegiala samarbetet. Min förhoppning är att 

undersökningen ska kunna ge information om situationer i vilka speciallärarna kan anlitas och 

vilka samarbetsformer som kan förekomma då det i Lpo94 förmedlas att alla verksamma i 

skolan ska samarbete för att uppmärksamma och hjälpa de elever som är i behov av särskilt 

stöd. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva fyra nyexaminerade speciallärares 

upplevelser av deras roll i dagens skola och hur de upplever att yrkesrollen har formats av den 

nya speciallärarutbildningen. En ambition med studien är att genom syftet problematisera 

speciallärarens nya yrkesroll. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever nyexaminerade speciallärare sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i 

dagens skola? 

- På vilket sätt upplever nyexaminerade speciallärare att deras utbildning har format 

deras yrkesroll? 
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1.3 Begreppsförklaringar 

Här följer en kort ordlista eller förklaring över vissa begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Begreppen sätts senare in i en kontext vilket ger en djupare förståelse. 

Integrering/Integration - Begreppet införlivades enligt Bengt Persson (2007) på 1960-talet i 

samband med införandet av grundskolan. Begreppet innebar då att de övriga segregerade 

skolformerna, såsom cp-klasser och obsklasser, skulle sammanföras i en enda gemensam 

grundskola. Inga-Lill Vernersson (2007) menar att integrering handlar om att elever i särskilt 

stöd får undervisning inom den vanliga skolundervisningen och att motsatsen, segregering, 

handlar om att eleverna utesluts från denna undervisning. 

Inkludering/Inklusion - Detta begrepp kom enligt Persson (2007) att under 1980-talet ersätta 

begreppet integration. Syftet med detta var att ingen skulle komma ifrån en exkluderad eller 

segregerad verksamhet utan att alla var inkluderade i en och samma gemenskap. Här handlar 

det inte om att eleven ska anpassas till verksamheten utan att verksamheten ständigt ska 

anpassas så att alla elever ska kunna känna gemenskap.  

Speciallärare – Enligt Persson (2007) är en speciallärare en lärare som utöver sin 

lärarexamen har tagit ut en examen i specialpedagogik före år 1990. Idag kan en speciallärare 

dock vara en lärare som utöver sin lärarexamen har tagit ut en speciallärarexamen med 

inriktning mot läs- och skrivsvårigheter, eller matematiksvårigheter efter år 2008. 

Specialpedagog - Enligt Persson (2007) är detta en person som efter sin lärarexamen 

genomgått en påbyggnadsutbildning och därigenom avlagt en specialpedagogexamen.  

Specialpedagogik - Vernersson (2007) menar att specialpedagogik är ett ämne av tvär-

vetenskaplig karaktär där det finns inslag av både filosofi, psykologi, sociologi. Vidare menar 

hon att den pedagogiska delen även har inslag av medicinska kunskaper. Enligt Persson 

(2007) kan specialpedagogiken ses som ett svar på den ordinarie pedagogikens 

tillkortakommanden då specialpedagogiska åtgärder sätts in som ett komplement till den 

allmänpedagogiska verksamheten när den allmänpedagogiska kompetensen inte räcker till.  

Yrkesroll – När man studerar speciallärarnas arbete är begreppet yrkesroll centralt enligt 

Kristina Ström (1993). Enligt henne kan yrkesrollen definieras som ”den helhet av 

förväntningar på speciallärarnas uppgifter och den därav följande konkreta verksamheten” 

(Ström 1993, s 30).
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2. Bakgrund  

Speciallärare som yrkesgrupp har enligt Ulla-Britt Bladini (1990) funnits ända sedan år 1921 

och har genom tiden tilldelats olika roller. Bakgrundsbilden av speciallärarnas yrkesroll börjar 

dock för denna studie på 1960-talet då det enligt Torsten Edqvist (1986) var då den egentliga 

specialundervisningen för speciallärare tog sin början. Intentionen med denna bakgrund är att 

få en förståelse för hur speciallärarens yrkesroll och speciallärarutbildningen har växt fram 

och förändrats. Detta för att få en förståelse för och för att kunna besvara syftet genom att 

tolka speciallärarens yrkesroll och hur den har formats av speciallärarutbildningen nu när 

speciallärarutbildningen återinförts. Syftet med att börja bakgrunden på 1960-talet är att det 

var år 1962 som speciallärarutbildningen förstatligades (Bladini 1990). Året kan enligt Dennis 

Groth (2007) ses som en brytpunkt i specialundervisningens historia. Bland annat var det då 

den första läroplanen för grundskolan infördes i och med Lgr62. Speciallärarutbildningen och 

speciallärarens yrkesroll studeras i följande kapitel genom tidigare forskning och genom att 

följa den debatt som förts kring speciallärarna och deras yrkesroll. 

2.1 Tidigare forskning 

Enligt Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson (1996) genomgick den svenska skolan 

mycket stora förändringar under 1960–talet då man införde en nioårig enhetsskola. Under 

1960-talet genomgick även specialundervisningen en förändring då den enligt Edqvist (1986)  

började integreras i den vanliga undervisningen. Fram till 1950-talet bedrevs 

specialundervisningen enligt Lena Holmberg (1983) främst i specialklasser och hjälpklasser. 

Holmberg förklarar i sin avhandling att specialundervisningen på den tiden syftade till att 

slippa ha de sämsta och mest besvärliga eleverna i de vanliga klasserna. Emanuelsson & 

Persson (1996) förklarar att man under den här tiden inte hade för avsikt att inkludera barn 

med låg begåvning, handikapp eller utvecklingsstörning i de vanliga sammanhållna klasserna 

utan de hänvisades istället till särskilda specialklasser eller specialskolor. Holmberg (1983) 

menar dock att man under 1960-talet började ifrågasätta den kategorisering som indelningen 

tycktes innebära.  

Synen på specialundervisning påverkades då enligt Edqvist (1986) av den samhälleliga 

diskussionen kring arbetet för att minska segregationen. Edqvist menar att detta fick 

specialundervisningen att utvecklas radikalt från att den först var förlagd i olika segregerade 

specialklasser till att den senare lades på en mer integrerad klinikundervisning. 

Klinikundervisningen innebar enligt Groth (2007) att eleverna fick gå ifrån den ordinarie 
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klassen för att arbeta med särskilda övningsprogram hos specialläraren som enligt Holmberg 

(1983) tillät eleverna att arbeta i en lägre takt än i den vanliga klassen. Persson (2007) menar 

att det lägre tempot i den lilla gruppen var en anpassning till den långsammare eleven, vilket 

gjorde att tempot i den vanliga klassen kunde hållas uppe. Enligt Holmberg (1983) medförde 

den samordnade klinikundervisningen att de segregerande specialklasserna började avvecklas.  

Groth (2007) menar att även om klinikundervisningen också verkade segregerande så var det 

åtminstone i en mycket lägre grad än då eleverna förpassades till olika hjälpklasser. Persson 

(2007) menar att nyttan med klinikundervisningen som arbetssätt var att man kunde nå elever 

som man inte nådde fram till i den ordinarie klassundervisningen. Han förklarar att eleverna 

tycktes lära sig bättre på kliniken där det var lugn och ro. Lena Holmberg (1983) hävdar att 

mycket talar för att även specialläraren arbetar effektivare i ett avskilt utrymme där 

undervisning sker med ett fåtal elever som har likartade svårigheter.  

Enligt Holmberg ger klinikverksamheten även lugn och ro för de kvarvarande eleverna i 

klassrummet. Enligt Inga-Lill Vernersson (1998) kan dock detta arbetssätt innebära att 

specialläraren får en roll som en hjälpklasslärare, som en hjälpgumma. Dennes uppgift är här 

att lyfta bort problemet och ta hand om det i avskildhet. Specialläraren får således en uppgift 

som avlastare för den övriga skolpersonalen. Enligt Persson (2007) kan klinikundervisningen 

ses som ett tydligt svar på speciallärarens inofficiella uppdrag. Han menar att det officiella 

uppdraget för specialläraren främst handlar om att ge elever en individuellt anpassad 

undervisning. Persson menar dock att den inofficiella uppgiften, vilken klinikundervisningen 

löser, är att forma homogena grupper som är problemfria och utan störande inslag av 

problemelever.  

2.1.1 Speciallärarutbildningens förstatligande 

Enligt Bladini(1990) blev speciallärarutbildningen statligt reglerad år 1962 och inriktade sig 

då på kunskaper kring de undervisningsmetoder som tidigare använts i specialklasserna. Detta 

handlade då bland annat om specialmetodik för kunskap om elever med olika skolsvårigheter. 

Syftet med att utbilda speciallärare var då, enligt Vernersson (1995) att de skulle ha kunskap 

om och kunna diagnostisera elever med handikapp. Syftet med detta var att dessa elever, 

genom skolans arbete, skulle anpassas till samhället. Eva Hammar Chiriac (2009) menar att 

det i början av 1970-talet fanns ett genomgående synsätt där elevernas svårigheter kopplades 

till individuella faktorer det vill säga att det var barnet som hade defekter. Detta bekräftas av 

Ann Ahlberg (2007) som menar att detta hänger samman med den individinriktade 
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forskningen som på den tiden fokuserade på avvikelser. Enligt Vernersson (1995) 

representerade dock specialläraren, under denna tid en förändrad människo- och kunskapssyn 

som från början av 1970-talet gick från att vara individinriktad, då det gällde frågor som 

handikapp, till att fokusera handikapp som en fråga om förutsättningar hos eleven och krav på 

samhället för att tillgodose dessa.  

Speciallärarna utbildades nu genom ett års studier vilket då motsvarade 40 poäng (Hammar 

Chiriac 2009). Utbildningen var då enligt Vernersson (1998) en påbyggnadsutbildning för 

redan befintliga lärare. När utbildningen startade år 1962 innehöll den enligt Edqvist (1986) 

och Vernersson (1995) tre inriktningar där den första inriktningen var riktad mot speciallärare 

som skulle arbeta i grundskolans eller särskolans hjälp-, sär-, observations-, syn-, och cp-

klasser. Den andra inriktningen utbildade tal- och hörselpedagoger medan den tredje 

inriktningen utbildade personal för träningsklassen och särskolans förskola. Utbildningen 

innehöll dock en gemensam termin då inriktningarna läste tillsammans. Enligt Bladini (1990) 

var detta en specialpedagogikskurs som bestod av: 

- Läs- och skrivsvårigheter 

- Talfel och deras behandling 

- Hörselsvaga elever 

- Synsvaga elever, och 

- CP-barn (Bladini 1990, sid 274). 

Enligt Hammar Chiriac (2009) förkortades speciallärarutbildningen år 1978 till att bara 

omfatta en termin. Hon menar att det då var metodiken som fick stå tillbaka till förmån för 

fler yrkesförberedande moment. Nu skulle man enligt Vernersson (1998) fokusera på 

samarbete och personlighetsrelaterade färdigheter. Hammar Chiriac (2009)  förklarar att 

denna förändring skedde i samband med att samhällets människo- och kunskapssyn 

förändrades. Hon menar att svårigheter nu skulle relateras till samhällets krav och elevens 

förutsättningar. I detta fick speciallärarna i skolan även ett uppdrag att arbeta förebyggande 

och att detta arbete skulle ske i samverkan med den övriga skolpersonalen. 

2.1.2 Speciallärarens olika roller 

År 1969 kom en ny läroplan för grundskolan som enligt Vernersson (1995) innebar en ny syn 

på speciallärarens roll i skolan. Vernersson (1998)  menar att det i Lgr69 framhävdes att 

speciallärarna och klasslärarna skulle samverka i högre utsträckning. Samundervisningen 

kunde då, enligt Holmberg (1983) ske genom att specialläraren ingick som en stödperson i 

den vanliga klassen. Enligt Holmberg gick detta helt i linje med riktlinjerna i Lgr 69. 

Riktlinjerna sa att elever med skolsvårigheter, så långt som möjligt, skulle ingå i den vanliga 
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undervisningen. I de fall detta inte var möjligt fick speciallärare, enligt Holmberg i vissa fall 

förlägga viss del av undervisningen på kliniken. Denna lösning togs då till för de elever som 

av olika skäl inte lämpade sig för klassrumsundervisningen.  

Enligt Bladini (1990) förändrades så specialundervisningen mellan åren 1960-1980. Hon 

menar att speciallärarna i början av 1960-talet arbetade som hjälpklasslärare i egna små 

klasser. Detta fortsatte ända in på 1980-talet då specialläraren enligt Persson (2007) 

fortfarande fick i uppdrag att ta hand om de elever som inte fungerade bra i den vanliga 

klassundervisningen. Han menar att man då såg specialläraren som den specielle läraren och 

den ende läraren som kunde lösa dessa typer av problem. Vernersson (1998) beskriver dock 

att speciallärarnas roll förändrades under 1980-talet i samband med införandet av Lgr80. 

Hammar Chiriac (2009) och Ahlberg (2007) beskriver hur specialundervisningen under 1980-

talet styrdes mot elevens inlärningssituation som helhet och att elevens svårigheter berodde på 

flera faktorer i elevens hela livssituation. Detta ledde till att det nu blev mer aktuellt än 

tidigare att samarbete skedde med flera aktörer i skolan. Vernersson (1998) menar att 

speciallärarna då fick en roll som skolans förändringsagent. Detta innebar att specialläraren 

fick ett övergripande ansvar för utvecklingen av den specialpedagogiska verksamheten. 

Specialläraren skulle nu enligt Hammar Chiriac (2009) och Vernersson (2007) utgöra en 

resurs för arbetsenheten. I detta skulle specialläraren, tillsammans med personalen, bland 

annat arbeta med att planera och genomföra åtgärdsprogram för de elever som hade 

svårigheter. 

Med Lgr80 följde även uttrycket ”en skola för alla”. Enligt Persson (2007) handlade uttrycket 

om att skolan och dess personal fick som målsättning att inom ramen för grundskolans 

verksamhet skapa förutsättningar för att alla barn skulle få en meningsfull skolgång. I Lgr80 

stod då att alla lärare borde undervisa utifrån ett special- pedagogiskt förhållningssätt. 

Införandet av Lgr80 innebar enligt Vernersson (1995) att speciallärarrollen blev av en mer 

konfliktlösande art vilket innebar att specialläraren fick ta hand om de konflikter med 

eleverna som skolan inte kunde hantera. Holmberg (1983) menar dock att det under 1980-talet 

inte fanns någon entydig beskrivning av organisationen för special- undervisningen i 

grundskolan. Hon menar vidare att skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning suddades ut i takt med att organisationen förändrades.  
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Benämningarna på speciallärarens olika roller visar enligt Hammar Chiriac (2009) på en 

förskjutning från rollen som undervisande hjälpklasslärare på 1960-talet till en roll som 

specialist och sedan över till rollen som skolans förändringsagent på 1980-talet. Rollen som 

förändringsagent innebar att specialläraren skulle fungera som ”samordnare och ledare av 

förändringsarbete” (Hammar Chiriac 2009, sid 40). 

2.2. Debatten kring speciallärarna 

I och med nedskärningen av den specialpedagogiska verksamheten i skolan lade man år 1989 

ned speciallärarutbildningen enligt Vernersson (1998). Anna-Lena Eriksson Gustavsson 

(2008) förklarar att nedläggningen även kom som en följd av ett reformarbete vilken innebar 

att specialpedagogik som ämne fick en plats i den ordinarie lärarutbildningen. Hammar 

Chiriac (2009) menar dock att nedläggningen berodde på att forskningen visade att skolbarns 

individuella stöd i läsning och skrivning och matematik inte hade någon effekt. 

Enligt statens offentliga utredning (SOU 1999:63) skedde nedläggningen även i samband med 

att specialpedagogutbildningen startade år 1990. I utredningen står att läsa följande: 

Den nya utbildningen har sin upprinnelse bl.a. i den förändrade syn på 

specialpedagogik i skolan som övergången från specialskolan och särskilda 

undervisningsformer till integrering i vanliga klasser medförde. Som en följd av det 

nya synsättet framstår tydligt behovet av specialpedagogiskt kunnande hos alla 

lärare i grundskolan (SOU 1999:63, sid193). 

I och med detta och på grund av ekonomiska skäl slutade man enligt Vernersson (1995) att 

anställa speciallärare i skolorna. Det specialpedagogiska uppdraget låg nu på hela lärarkåren. 

Detta slås även fast i den läroplan som kom år 1994. Enligt Lpo94 har skolan ett särskilt 

ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd. Vidare står det att läsa i läroplanen att ”alla 

som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd…” 

(Lpo94 s 12). Detta är således inget enskilt uppdrag för en speciallärare eller någon annan 

person i skolan utan uppdraget gäller idag alla pedagoger. Enligt Vernersson (2007) fortsatte 

dock speciallärarna vara en efterfrågad yrkeskategori på arbetsmarknaden. Hon menar att det 

fortfarande, flera år efter nedläggningen, annonserades efter speciallärare till skolorna och att 

nedläggningen skedde innan skolorna hade förberetts att möta det specialpedagogiska 

uppdraget själva. 
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Nedläggningen av speciallärarprogrammet skedde inte helt obemärkt på den politiska arenan. 

På Regeringskansliets hemsida uttalar sig utbildningsminister Lars Leijonborg om det svek 

som nedläggningen av speciallärar- utbildningen utgjorde för de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Han betonar där att ”i Alliansens Sverige har alla elever rätt till kunskap, och för 

att det ska gälla också elever med särskilda inlärningssvårigheter behövs också speciallärarna” 

(Utbildningsdepartementet 2007b).  

2.2.1 Specialpedagogen – speciallärarens ersättare? 

Efter att speciallärarprogrammet lades ner 1989 ersattes det enligt Eriksson Gustavsson 

(2008) av ett specialpedagogprogram, vilket infördes 1990. Enligt Hammar Chiriac (2009) 

omfattade specialpedagogprogrammet tre terminers studier på sammanlagt 60 poäng. För 

vidare beskrivning av den nuvarande specialpedagogutbildningen se bilaga 2. 

Eriksson Gustavsson (2008) beskriver hur specialpedagogens uppdrag då var att ha ett 

övergripande ansvar över den specialpedagogiska verksamheten i skolan. Detta skulle ske i 

samverkan med övrig skolpersonal och skolledningen. Specialpedagogen skulle i detta arbete 

verka som handledare för övriga lärare som nu, till skillnad från förr, hade specialpedagogiska 

kunskaper med sig genom sin utbildning. Specialpedagogen skulle vidare utvärdera och 

utveckla den specialpedagogiska verksamheten kring de enskilda eleverna. 

Senare reviderades specialpedagogprogrammet enligt Eriksson Gustavsson (2008) så att 

specialpedagogen fick en mer undervisande roll. Hon menar att detta kom som en följd av 

ytterligare möjligheter för studerande inom den ordinarie lärarutbildningen att läsa 

specialpedagogik. Vernersson (2007) menar dock att specialpedagogen inte alls undervisade i 

samma utsträckning som speciallärarna. Hon menar snarare att specialpedagogerna främst 

verkade i olika resursgrupper med olika specialpedagogiska planeringsuppdrag. Enligt Statens 

offentliga utredning (SOU 1999:63) har specialpedagogen som uppgift att vara ett stöd för 

lärare och arbetslag så att samverkan mellan hem och skola kan utvecklas för att kunna ge 

adekvat stöd åt den enskilda eleven. Specialpedagogen ska enligt samma utredning ha ett 

övergripande ansvar och en tydlig knytning till skolans ledning. Således ska 

specialpedagogens verksamhet både ske på organisatorisk nivå, gruppnivå och individnivå.  

Specialpedagogens arbetsuppgifter innefattar enligt Emanuelsson och Persson (1996) även att 

kunna göra klassrumsanalyser. Detta menar de kan upplevas både som ett hot och en 

möjlighet för den ordinarie klassläraren. Persson (2007) menar att specialpedagogen ofta möts 
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med misstänksamhet när denne upptäckt att elevens svårigheter beror på faktorer i den 

analyserade undervisningen. Vidare hävdar Persson att det därför ställs oerhörda krav på mod 

och integritet hos specialpedagogen just kring rollen som rådgivare. 

2.2.2 Speciallärarutbildningens återinförande 

Enligt Eriksson Gustavsson (2008) påtalade Jan Björklund under hösten 2006 att de 

specialpedagogiska insatserna i skolan behövde förstärkas. Den 20 juni 2007 fattades så ett 

beslut om att starta en ny speciallärarutbildning, vilken då skulle starta under hösten 2008 som 

en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Eriksson Gustavsson (2008) framhåller att det i 

debatten jublades över att de gamla speciallärarna skulle komma tillbaka och att allt skulle bli 

som förr igen.  

Genom Regeringskansliets hemsida släpptes ett pressmeddelande från 

utbildningsdepartementet redan den 21 april 2007 där Lars Leijonborg kungjorde att ett antal 

lärosäten i Sverige skulle starta en speciallärarutbildning som skulle ge ” fördjupade 

kunskaper om språkutveckling och om effektiva metoder för att tidigt stimulera elevers 

förmåga att läsa, skriva och räkna” (Utbildningsdepartementet 2007a). Utbildningsministern 

Lars Leijonborg uttalar sig i pressmeddelandet om att han ser det som en tillfredsställelse att 

regeringen återinför speciallärarutbildningen. Han menar att de genom återinrättandet rättar 

till ett tidigare misstag som inneburit att elever i behov av särskilt stöd stått utan hjälp från 

utbildad personal. Vidare menar han här specialundervisningens dilemma att de elever som är 

i behov av särskilt stöd måste få dessa behov tillgodosedda utan att för den sakens skull pekas 

ut, vilket han menar var en av de anledningarna till att den tidigare regeringen valde att lägga 

ner speciallärarutbildningen.  

Eriksson Gustavsson (2008) beskriver att den nya speciallärarutbildningen fokuserar på 

”speciallärarens övergripande ansvar för goda lärmiljöer och den specialpedagogiska 

verksamheten med avseende på uppföljning, utvärdering och utveckling”(Eriksson 

Gustavsson 2008, sid 7). Hon framhåller i sin artikel att denna nya speciallärarutbildning 

verkligen är ny vilket hon menar är ett resultat av de senaste årens forskning kring det 

specialpedagogiska området. I speciallärarutbildningen får de studerande idag välja mellan att 

inrikta sig mot läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling. För vidare beskrivning av 

den nuvarande speciallärarutbildningen, se bilaga 1. 



 

10 

 

2.2.3 Specialläraren och specialpedagogen som kollegor 

I Utbildningsdepartementets pressmeddelande (Utbildningsdepartementet 2007a) meddelar 

Leijonborg att speciallärarutbildningen ska återinföras vid sidan om specialpedagog- 

utbildningen. Tanken är att de nya speciallärarna ska rikta in sig på det direkta arbetet med 

eleverna medan specialpedagogen ska finnas kvar som ett stöd för skolledning och övriga 

lärare. Eriksson Gustavsson (2008) förklarar att det nya speciallärarprogrammet ska länkas till 

det befintliga specialpedagogprogrammet för att kunna möta behovet av specialpedagogisk 

kompetens i den pedagogiska verksamheten. Hon menar att det aldrig varit regeringens avsikt 

att ersätta det ena programmet med det andra. Enligt henne har speciallärare och 

specialpedagoger idag relativt lika arbetsuppgifter och uppdrag och båda ska: 

- Arbeta förebyggande 

- Undanröja hinder för lärmiljöer 

- Utveckla lärmiljöer 

- Delta i arbetet med åtgärdsprogram 

- Vara samtalspartner 

- Genomföra pedagogiska utredningar 

- Följa upp, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten (Eriksson Gustavsson 2008, sid 8). 

De båda yrkesgrupperna ska enligt Eriksson Gustavsson (2008) ha ett stort övergripande 

ansvar i verksamheten. De ska bland annat ansvara för utveckling och uppföljning. Vidare ska 

de verka som en resurs för både elever och kollegor. Hon påpekar att de båda yrkesgrupperna 

ska komplettera varandra och att de ska ”samverka för att skapa goda möjligheter och miljöer 

för alla elevers lärande och utveckling” (Eriksson Gustavsson 2008, sid 9). Enligt Hammar 

Chiriac (2007) är det väldigt små skillnader mellan de båda yrkesgruppernas uppdrag och mål 

om man studerar examensförordningarna för de båda yrkesutbildningarna. Hon menar att det i 

examensförordningarna bara är små formuleringar eller enstaka ord som skiljer det båda 

yrkena åt. De båda ska arbeta inom förskoleklassen, skolan och inom vuxenutbildningen men 

specialpedagogen ska enligt Hammar Chiriac även verka inom förskolan och fritidshemmet. 

Enligt henne ligger skillnaden i de olika yrkena att det i speciallärarens examensförordning 

står inskrivet mot vilken grupp elever denna ska arbeta mot, nämligen elever som är i behov 

av särskilt stöd i matematikutveckling eller språk, läs- och skrivutveckling. Vidare framhåller 

hon dock att både specialläraren och specialpedagogen ska arbeta både på individ-, grupp- 

och organisation men att speciallärarens fokus mestadels ligger på individnivå medan 

specialpedagogen fokuserar på grupp- och organisationsnivå.



 

11 

 

3. Metod  

För denna uppsats har jag valt att göra en kvalitativ studie. Skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier är enligt Annika Eliasson (2006) att kvalitativa studier presenteras med 

ord medan kvantitativa studier redovisas med siffror. Pål Repstad (2007) menar att 

kvantitativa studier lämpar sig bra då man har ett underlag av enkelt mätbar data där det inte 

finns så många yttre faktorer som kan påverka resultatet. I denna studie påverkar både jag 

som intervjuare och intervjupersonerna resultatet genom vår interaktion med varandra, varpå 

det ej lämpar sig med en kvantitativ studie. Genom att göra en kvalitativ studie kan jag istället 

föra fram de kvalitativa upplevelserna jag sökt efter i min undersökning. Enligt Repstad får 

man genom en kvalitativ studie en mer nära kontakt med aktörerna. Därigenom kan man ta 

fram en djupare information än en kvantitativ studie kan ge. Enligt Vernersson (1995) handlar 

den kvalitativa studien om att man vill gestalta och beskriva ett meningsinnehåll.  

3.1 Kvalitativ intervju  

För att få svar på mina frågeställningar har jag för denna studie valt att göra intervjuer då jag 

vill studera speciallärarnas upplevelser av deras roll i skolan och hur speciallärarutbildningen 

format denna. När man använder intervju som metod är det enligt Eliasson (2006) vanligast 

att man intervjuar enskilda personer men att man även kan göra så kallade gruppintervjuer. 

Jag har dock valt att hålla mig till det förstnämnda, alltså enskilda intervjuer då jag ej vill att 

speciallärarna ska påverka varandra i deras svar. Jag har därför valt att intervjua dem en och 

en. Två av speciallärarna har jag ej träffat utan har istället genomfört telefonintervjuer på 

grund av den långa restiden. Jag har under intervjuerna hållit mig relativt passiv till förmån 

för intervjupersonens talutrymme. Min roll i samtalet har varit att ställa följdfrågor på de 

områden intervjupersonen tagit upp och de områden som studien avser att undersöka. Jag har 

under intervjuerna hållit mig till en intervjuguide (se bilaga 3), som täckt upp dessa områden. 

I den kvalitativa studien kan man enligt Eliasson (2006) använda sig av en intervjuguide 

bestående av antingen öppna eller slutna frågor. Intervjuguiden är en slags mall för de frågor 

man ska ställa. Frågorna kan genom intervjuguiden samlas ihop till olika frågeområden. 

Enligt Repstad (2007) ska intervjuguiden fungera som ett stöd för att få med de ämnesoråden som 

ska framhållas i studien. Jag har i intervjuerna valt att använda en ganska kort intervjuguide 

med öppna frågor. Eliasson (2006) kallar detta för en halvstrukturerad intervju och konstaterar 

att denna form, med en kortare intervjuguide, lämnar större utrymme för intervjupersonen.  
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Enligt Mats Börjesson (2003) används öppna frågor i syfte att försöka få den intervjuade att 

uttrycka sina egna upplevelser vilket också var mitt syfte med dessa intervjuer. Emanuelsson 

och Persson (1996) understryker även fördelen med att öppna frågor ger intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor. På så vis kan man även reda ut eventuella missförstånd och 

fortsätta diskussionen kring eventuella oväntade svar. Börjesson (2003) framhåller dock även 

en kritik mot idén att man med de öppna frågorna skulle kunna nå något slags sanningsenliga 

svar. Han menar att svaren ändå alltid påverkas av intervjuaren och intervjupersonen i den 

situation de befinner sig i. Här kan jag dock, precis som Vernersson(1995), försvara mig med 

att jag i min studie inte tänkt söka någon absolut sanning utan att de svar jag finner kan få stå 

som exempel för hur speciallärarens yrkesroll kan vara. 

Repstad (2007) framhåller även att fördelen med kvalitativa intervjuer är att det inte behöver 

handla om någon absolut sanning. I detta menar han att man kan vara flexibel och utveckla 

sina frågor efterhand. Han menar att man även kan gå tillbaka till intervjupersonerna och 

ställa kompletterande frågor som dykt upp efter hand och efter att man intervjuat flera 

personer som väckt nya aspekter kring ämnet. I denna undersökning har jag av 

intervjupersonerna erbjudits att återkomma med eventuella frågor vilket jag även gjort. 

Följdfrågorna har då ställts för att få bekräftelse på om jag tolkat deras uttalanden på rätt sätt, 

vilket det visade sig att jag gjort. Därav har följdfrågorna ej påverkat resultatet mer än att det 

har styrkt mina egna tolkningar av deras upplevelser. 

3.2 Urval 

Enligt Repstad (2007) avgörs undersökningens urval av forskarens frågeställning eller 

problemformulering. Urvalet för denna uppsats grundar sig på att jag, genom min 

frågeställning, vill undersöka helt nyexaminerade speciallärares upplevelser av den nya 

speciallärarutbildningen och hur den har format deras roll skolan. Detta gjorde att jag var 

tvungen att hitta personer som tagit ut en speciallärarutbildning efter speciallärarutbildningens 

återinförande 2008. Det visade sig dock att de flesta speciallärarutbildningarna går på halvfart 

vilket innebar att det, vid studiens genomförande, endast fanns två lärosäten i Sverige som 

hade utexaminerade speciallärare. Efter kontakt med ett av lärosätena sändes mejl till alla de 

personer som tagit ut sin speciallärarexamen. Av dessa fick jag svar av ett tiotal personer 

varav fyra personer ställde upp på intervju. Avböjd medverkan berodde främst på 

arbetslöshet, sjukdom eller byte till ett arbete som ej längre gick under det efterfrågade yrket. 
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Mitt krav för deltagande i intervjun byggde på att urvalspersonerna, förutom att de skulle ha 

tagit ut en speciallärarexamen efter år 2008, även skulle även ha ett pågående arbete inom 

skolans pedagogiska verksamhet. För detta sträckte jag mig till både grundskolor, friskolor, 

specialskolor, särskolor mm. Jag ville här se om det fanns flera olika områden där 

speciallärarna var verksamma. För urvalet krävdes ingen särskild åldersgrupp.  

3.3 Etiska överväganden  

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) står att läsa följande: 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning 

av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare 

och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall 

därvid beaktas (Vetenskapsrådet 2002 sid 5). 

För denna undersökning bedömer jag riskerna för de deltagande i studien som relativt små. De 

konsekvenser som eventuellt skulle kunna uppstå är att jag genom min undersökning väcker 

tankar hos intervjupersonerna som skulle kunna innebära att de, på både gott och ont, börjar 

ifrågasätta sin roll i skolan på ett sätt som de ej gjort tidigare. Resultatet från undersökningen 

kan även väcka en diskussion hos övriga verksamma i skolan kring deras samarbete med de 

nyexaminerade speciallärarna, vilket jag dock bara ser som en positiv diskussion. 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat ett antal forskningsetiska regler att förhålla sig till. 

Bland annat handlar reglerna om att jag som forskare måste informera intervjupersonerna om 

deras roll i studien och vad deras deltagande i studien innebär. Jag har därför vid den första 

kontakten med intervjupersonerna informerat intervjupersonerna om undersökningens syfte 

och frågeställningar. Jag informerade även om att deltagandet är frivilligt och helt anonymt. 

Detta går helt i linje med Vetenskapsrådets regler som även säger att jag som forskare måste 

skydda intervjupersonernas identitet så att utomstående inte kan identifiera deltagarna. De 

understryker att detta har större betydelse där intervjupersonerna utgörs av en grupp som är 

lätt att känna igen. Eftersom de nyexaminerade speciallärarna är så pass få har jag därför valt 

att inte skriva ut namn eller ålder på personerna eller var i landet de arbetar. 

Vetenskapsrådet framhåller även att intervjupersonen har rätt att bestämma på vilka villkor de 

vill delta. Det var därför upp till var och en av intervjupersonerna om och när de ville delta 

och de har inför intervjuerna själva fått välja både tid och plats för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Jag angav från början en beräknad intervjutid men de fick själva 

avgöra när de ville avsluta.  
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Under intervjuerna valde jag att göra bandinspelningar av det som sades. Eliasson (2006) 

betonar vikten av att intervjupersonerna själva måste lämna sitt samtycke till inspelningen 

innan den får ske. Samtycke lämnades av intervjupersonerna och inspelningarna gjordes med 

hjälp av en mobiltelefon. Intervjupersonerna är även informerade om att inspelningarna 

raderas efter uppsatsens godkännande. Repstad (2007) varnar dock för att en bandspelare 

ibland kan påverka intervjun. Jag förklarade dock för intervjupersonerna att jag ville att 

intervjuerna skulle ha karaktären av ett vanligt samtal och att bandspelaren endast skulle vara 

med för att jag skulle kunna gå tillbaka och minnas vad som blev sagt under samtalen. 

Fördelen med att spela in intervjun är enligt Eliasson (2006) att man då har möjlighet att 

citera intervjupersonen ordagrant. Hon betonar dock att även detta måste godkännas av den 

intervjuade, därför har intervjupersonerna fått ta del av uppsatsen för att godkänna citaten 

innan uppsatsen publiceras. Vetenskapsrådet(2002) menar dock att intervjupersonerna inte 

ska kunna hindra en eventuell publicering bara på grund av att de anser att resultatet av 

undersökningen är dåligt. Om de däremot anser att de genom undersökningen ges en 

missvisande framställning menar de att man måste ta detta i beaktande.  

3.4 Ett hermeneutiskt förhållningssätt 

I studien har jag haft ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag undersökt speciallärarnas 

upplevelser av deras yrkesroll och hur denna formats av den nya speciallärarutbildningen. 

Uttalandena av upplevelserna har tolkats av mig under intervjuerna.Tolkning är en central 

aspekt inom hermeneutiken som även benämns som en tolkningslära (Repstad (2007). Nils 

Gilje & Harald Grimen (2007) menar att tolkningar är oundvikligt, att det är nödvändigt med 

tolkningar. De menar vidare att forskaren ofta tvingas tolka redan tidigare tolkat material. 

Börjesson (2003) beskriver hermeneutiken som en tolkningsprocess av handlingar och 

yttranden för att söka djupare innebörder och meningar av dessa.  

Även Gilje & Grimen (2007) benämner hermeneutiken som en tolkningsprocess som de 

menar är mycket relevant inom samhällsvetenskaperna. De förklarar detta med att den 

information man får ofta innehåller meningsfulla fenomen som måste tolkas i sin samhälleliga 

kontext. De menar även att det är av betydelse vilken förförståelse man har för kontexten då 

detta påverkar de egna tolkningarna. Gilje & Grimen (2007) menar således att förförståelsen 

är av yttersta vikt för själva förståelsen. Vidare menar de att ett fenomen måste sättas i sin 

kontext för att kunna förstås. Detta kan tolkas som att det studerade materialet saknar 

begriplighet om det saknar ett sammanhang.  
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Inom hermeneutiken är det enligt Repstad (2007) viktigt att vara medveten om sin egen 

förförståelse och att man redogör den. Genom att redogöra sin bakgrund inom området kan 

man även redogöra för vilken förförståelse man har. Inför denna studie har jag en förförståelse 

genom en tidigare studie jag där jag intervjuade ett antal speciallärare som varit verksamma i 

flera år. Vidare har jag en förförståelse genom den litteratur jag läst om tidigare forskning på 

området. Bland annat har jag en förförståelse genom Bladini (1990) som funnit och benämnt 

tre olika typer av speciallärare. Vidare har även Vernersson (1995) skrivit om dessa typer och 

gjort sin egen tolkning av dessa. Jag har dock försökt att inte låta mig styras av dessa 

kategoriseringar då jag velat hitta egna mönster i de uttalanden som speciallärarna gör kring 

sin yrkesroll. Jag är dock medveten om att de tidigare kategorierna kan ha påverkat mig att 

finna liknande kategorier genom min egen studie, vilket jag också har gjort. 

Enligt Groth (2007) handlar även hermeneutiken om att man ska se till både helhet och delar. 

Han menar att helheten formas av delarna och att delarna förstås genom helheten. Vidare 

menar han att förståelsen av detta byggs upp genom att förståelsen utvecklas genom någon 

slags cirkel eller, som han uttrycker det, som en hermeneutisk spiral. I analysen av en persons 

uttalanden menar han då att det totala resonemanget måste vägas mot detaljerna då detaljerna 

är avgörande för betydelsen eller innebörden av det totala resonemanget. I min studie måste 

jag därför ta del av intervjupersonernas enskilda uttalanden i olika sakfrågor för att förstå den 

totala bilden av deras yrkesroll.
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4. Resultat av undersökningen 

Med en bakgrund i tidigare forskning och debatt kring speciallärarens yrkesroll följer här 

resultatet från den undersökning som genomförts genom intervjuer för att tolka 

nyexaminerade speciallärares upplevelser av sin roll i skolan och hur de upplever att den nya 

speciallärarutbildningen har format deras yrkesroll. Utifrån syftet börjar jag med att 

presentera min tolkning av de nyexaminerade speciallärarnas upplevelse av 

speciallärarutbildningen. Sedan följer min tolkning av deras upplevelser av sitt arbete och sin 

nuvarande yrkesroll.  

Eftersom det är så få personer som gått speciallärarutbildningen väljer jag att inte presentera 

intervjupersonerna enskilt då detta skulle kunna avslöja deras identiteter. Således kommer jag 

framöver bara benämna dem med speciallärare 1,2,3 och 4. Detta för att ändå visa på 

eventuella kopplingar mellan de olika uttalandena. Alla de intervjuade speciallärarna har över 

3 års yrkeserfarenhet innan de genomgick speciallärarutbildningen. Bland de intervjuade 

speciallärarna finns både låg- mellan- och högstadielärare. Alla arbetar nu som speciallärare 

på olika grundskolor. 

4.1 Upplevelsen av den nya speciallärarutbildningen  

Den nya speciallärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå som läses 

under 1,5 år (90hp) och som efter en godkänd magisteruppsats resulterar i en 

speciallärarexamen på magisternivå (Hammar Chiriac 2007). I utbildningen finns 

inriktningarna matematik och svenska. Enligt de intervjuade speciallärarna läste majoriteten 

inriktningen svenska under den tiden som de gick utbildningen. Utbildningen började med en 

termin som de båda inriktningarna läste tillsammans. Terminen innehöll två delkurser på 

vardera 15 hp vilka berörde olika specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer och 

specialpedagogik som tvärvetenskap. Speciallärarna upplevde att den terminen mest handlade 

om filosofi, psykologi och olika teorier. Detta var även inslag i den andra terminen då 

inriktningarna läste var för sig.  

 

Termin två handlade om de yrkesspecifika kompetenserna i ämnena svenska och matematik. 

Matematikinriktningen ska enligt Hammar Chiriac (2007) fokusera på elevernas matematiska 

lärande och utveckling, hur man bedömer detta och hur man gör pedagogiska utredningar. 

Vidare ska den behandla hinder och möjligheter i elevens matematiska lärprocess. De som 

läste matematikinriktningen berättar även att kursen berörde matematiksvårigheter och hur 
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man gör bedömningar i matematikundervisningen. En av intervjupersonerna upplevde att 

lärarna på kursen ansåg, och var väldigt kritiska till, att den medicinska synen fortfarande är 

dominerande i skolorna. De lärde därför ut att speciallärarna ska försöka anpassa 

undervisningen så bra som möjligt för eleverna i klassrummet och inte skriva in åtgärder på 

ett sådant sätt att det är eleverna som är bärare av problemen. Vissa uttryckte att kursen inte 

handlade så mycket om rena ämneskunskaper. Jag tolkar det som att de som läste inriktningen 

var mycket nöjda med just denna termin då de uttryckte att de genom kurserna fick läsa om 

olika teorierna vilket lärde dem att se eleverna och deras situation ur olika perspektiv vilket 

även gav dem verktyg att möta elever i olika svårigheter. Detta uttrycks även av de 

speciallärare som läste inriktningen svenska.  

Enligt Hammar Chiriac (2007) ska svenskinriktningen lägga fokus på elevernas läsning och 

skrivning och deras hinder och möjligheter i lärprocessen. Även denna inriktning ska beröra 

hur man gör pedagogiska utredningar och hur man bedömer elevernas situation. En av 

speciallärarna berättar att även den inriktningen fokuserade olika synsätt snarare än rena 

ämneskunskaper. Hon upplevde även att lärarna på kursen hade olika perspektiv på läs- och 

skrivinlärning vilket ledde till en intressekonflikt i undervisningen. Hon menar dock att detta 

har format dem att vara kritiska mot olika nya metoder som förekommer inom det 

specialpedagogiska forskningsområdet.  

Den sista terminen på speciallärarutbildningen läste alla om vetenskapsteorier och metoder. 

De läste även en kurs som handlade om att hålla kvalificerade/rådgivande samtal. Detta 

handlade om att specialläraren i verksamheten ska verka som en kvalificerad samtalspartner 

för att uppmuntra utvecklingen av den pedagogiska praktiken.  

– Tanken är att man som speciallärare ska ha nära samarbete med andra kollegor och kunna 

handleda och hjälpa till i klass… även gentemot föräldrar och elever också så är det viktigt hur 

man säger saker, inte bara att man framför vissa saker (speciallärare 3). 

I detta ska de sträva mot att utveckla inkluderande lärandemiljöer. Speciallärarna uttrycker 

detta som ett centralt inslag som genomgående fanns med genom utbildningen och att de fått 

med sig detta som ett helt nytt förhållningssätt. Flera av de intervjuade speciallärarna 

uttrycker även att de genom utbildningen har lärt sig vad de står för och vad de har för syn på 

eleverna och deras lärande.  

– När jag började speciallärarutbildningen hade jag aldrig hört ordet inkludering, att det var det 

synsättet vi hade och att ”en skola för alla” var så djupt implementerat i läroplanen, det hade jag 

ingen aning om och det blev verkligen belyst att det är ”allas rätt” och att det är skolans uppgift… 

att det inte är eleven som ska rätta sig och få kompensatoriska hjälpmedel, utan det är ju skolan 

som ska se till att ordna så att eleven får dem allra bästa förutsättningarna (speciallärare3). 
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– För mig handlade det väldigt mycket om förhållningssätt och synen på samhället och på 

människor överhuvudtaget. Man fick vända och vrida på handikapp och… vad är normalt och… 

normer överhuvudtaget, var kommer de ifrån? Alltså, mycket sociologi tycker jag att det handlar 

om… och kritiskt tänkande, jag känner att jag är väldigt kritisk till mycket nu (speciallärare1). 

Vissa speciallärare uttrycker även att det här med förhållningssätt och synsätt är vad 

utbildningen bidragit mest med. En av dem hävdar även att hon genom utbildningen på något 

sätt har insett att det egentligen inte finns något som är specialpedagogik utan att allt 

egentligen handlar om en god pedagogik. Några menar även att de genom utbildningen 

förändrats som personer. En av speciallärarna anser dock att detta är på både gott och ont då 

hon tidigare upplevde att hon arbetade på en väldigt bra skola och att hon själv hade ett bra 

arbetssätt men att hon nu inte tycker att varken hon eller de övriga lärarna arbetar så bra 

längre. Precis som denna speciallärare så arbetade flera av de intervjuade speciallärarna på 

samma skola före och efter speciallärarutbildningen. En av speciallärarna beskriver att det på 

ett sätt kändes konstigt att komma tillbaka eftersom hon lämnade skolan som en person och 

kom tillbaka som någon annan.  

– Så jag tror ibland att de funderar vad som har hänt med mig... lite så kan jag känna (speciallärare1). 

– Jag har nog genomgått en ganska stor förändring genom speciallärarutbildningen, både som 

lärare och som människa, och det vara jag inte riktigt beredd på, att det skulle bli de 

konsekvenserna… Jag tycker nog att jag har fått en helt annan syn på… ja på människan… det var 

väldigt omvälvande måste jag säga. Och jag vet att vi alla på utbildningen, mer eller mindre var 

med om den här synvändan . Och det märker man ju av också nu när man kommer ut i den här nya 

rollen att det finns ett före och ett efter på något sätt (speciallärare 4). 

Alla speciallärare uttrycker dock en glädje i att utbildningen har påverkat dem på det viset och 

att de är mycket nöjda med vad de fått med sig från utbildningen. En av de intervjuade 

speciallärarna framhåller dock en ganska intressant aspekt i sin syn på den nya 

speciallärarutbildningen som enligt henne innehåller ett dilemma. 

– Det som är intressant är ju också det att när man kom till universitetet så… då kände man när 

man började läsa litteraturen att det egentligen inte var något som forskarna tror på att införa 

speciallärare igen och på något sätt så handlar de ju egentligen om att avveckla oss själva i 

slutänden eftersom alla lärare ska ha den här kompetensen… så ibland brukar jag säga att den här 

utbildningen har förstört mitt liv ”skratt”… samtidigt som jag absolut inte ångrar att jag har gått 

den (speciallärare 2). 

Här menar hon att specialpedagogiken i skolan har i uppgift att stötta elever på ett 

sådant sätt så att de i slutändan inte ska behöva specialpedagogiskt stöd. Ett dilemma 

ligger även i att alla lärare i skolan ska ge eleverna en liknande utbildning samtidigt som 

undervisningen ska anpassas till elevernas olikheter. Detta beskrivs även av Claes 

Nilholm (2003) som menar att det i skolan finns dilemman som inte går att lösa men 

som ändå kräver ställningstaganden. Han kallar detta för ett dilemmaperspektiv.  
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4.2 Arbetet efter utbildningen  

Eftersom en del av syftet med studien var att undersöka hur speciallärarna upplevde sin 

yrkesroll var en av mina intervjufrågor vad de vid anställningens början fick för uppdrag. I 

detta ville jag bland annat se vad de upplevde var deras huvudsakliga arbetsuppgifter; hur det 

var tänkt att de skulle arbeta och hur de faktiskt arbetade. Det uttalade uppdraget visade sig 

dock vara en av de svåraste frågorna att få svar på. Ingen av de intervjuade speciallärarna 

hänvisade till något styrdokument utan framhävde endast att de saknade en utförlig 

arbetsbeskrivning från skolledningen och att de därför inte riktigt visste vad det var tänkt att 

yrkesrollen skulle innehålla. 

– Ja… det är nog väldigt luddigt… jag är speciallärare kort och gott. Det var först ett vikariat i 

svenska och sen har det inte specificerats vad mitt uppdrag handlar om (speciallärare2). 

– Jag tror att rektorn ser mig som att jag ska vara en resurs i klassen… men jag vet inte riktigt… så 

min arbetsuppgift är lite problematisk eftersom rektorn lägger på mig andra uppgifter också, varav 

jag inte har hunnit med… det är mycket föräldrakontakter, mycket kontakter med socialen… 

mycket sådana saker som jag får ta (speciallärare1). 

– Det fanns ingen arbetsbeskrivning över huvud taget. Jag bad själv om att få ett möte med rektorn 

och vi träffades men jag fick inte alls veta vad jag skulle göra, bara att jag skulle jobba på ett 

resurscenter (speciallärare3). 

För den sistnämnda specialläraren var det hennes kollega som fick introducera henne i arbetet 

och sen fick hon växa in i uppgiften. Det kom allteftersom saker skedde kring eleverna, då 

fick hon ta tag i det och då fanns även kollegan där som stöd. En annan speciallärare uttrycker 

att det vid anställningens början fanns en önskan från skolledningen att de tillsammans skulle 

utveckla skolan och specialpedagogiken. Detta var dock bara ett muntligt uppdrag med 

instruktionerna att specialläraren skulle ”köra på” med sina egna medel och försöka vända och 

vrida på saker. Vad detta innebar visste hon inte riktigt. Huvuduppdraget löd dock att hon 

skulle ta hand om enskilda elever utanför den ordinarie klassrumsundervisningen. Detta har 

enligt Emanuelsson och Persson (1996) varit den officiella diskursen och speciallärarens 

offentliga uppdrag att denne ska befria klassen från störande inslag genom att bedriva 

individuellt anpassad undervisning. En av speciallärarna berättar dock att hon som 

speciallärare har så pass många undervisningstimmar att hon ibland inte hinner planera och 

fundera ut vad alla de enskilda eleverna behöver varav undervisningen inte blir så anpassad.  

Emanuelsson och Persson(1996) menar att speciallärarna har ett stort antal komplexa 

uppgifter att hantera. Dels ska de stötta och hjälpa de enskilda eleverna och ska sedan även 

anpassa sin verksamhet efter rektorers och andra lärares förväntningar och krav. Enligt 

Hammar Chiriac (2007) är speciallärarens uppdrag att synliggöra att det finns en stor skillnad 
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mellan den nuvarande kompensatoriska specialpedagogiska verksamheten och den 

inkluderande specialpedagogiken, vilken bör bedrivas i ett förebyggande syfte. I detta ligger 

det ett stort ansvar på speciallärarna att förmedla detta på ett kreativt och uppmuntrande sätt 

såsom de lärt sig genom de kvalificerade samtal som utbildningen förespråkar. Detta för att 

bygga upp en inkluderande skolverksamhet med förebyggande insatser. 

– Ja, jag ska vara ett stöd till klassläraren och till eleverna också. Jag ska se till att vara ett så bra 

stöd till läraren så att så få elever som möjligt hamnar i ett behov av stöd (speciallärare1). 

För en annan speciallärarna fanns det även ett tydligt uppdrag ifrån skolledningen att hon och 

hennes kollega skulle verka för inkludering på skolan. Hon och hennes kollega skulle då 

genomföra detta genom att avveckla två särskilda undervisningsgrupper som fanns på skolan. 

Den ena gruppen bestod av elever som, enligt skolan, hade en långsam inlärning. Den andra 

gruppen bestod av ett gäng stökiga pojkar som klasslärarna inte ville ha kvar i klassrummen. 

Uppdraget löd då att alla elever skulle få en klasstillhörighet. Specialläraren hävdar att detta 

inkluderingsuppdrag kom sig av att de som arbetar i skolledningen är relativt nya, att de är 

insatta i den senaste forskningen och att de själva vill arbeta på det sättet. På det viset har 

specialläraren fått ett tydligt uppdrag och hon känner även att hon har stöd från skolledningen 

i sitt arbete. Hon påpekar dock att det finns två sidor av myntet. 

– Å ena sidan vill de följa den nya forskningen med det här med inkludering och samtidigt vara 

lojala mot sin personal som är ovana i sitt arbete och osäkra i sitt arbete med eleverna… Vi har 

skolledningens välsignelse men jag tror ändå inte riktigt att vi får det stöd som vi skulle behöva 

ha… På nåt sätt behöver personalen först bli upplysta om forskning och vetenskap och så och sen 

så kanske vi kan ha en dialog... (speciallärare4). 

Tanken med projektet var att eleverna i största möjliga mån skulle följa klassen. I praktiken 

blev det dock så att de hade praktisk/estetiska ämnen med klassen och teoretiska ämnena i 

mindre konstellationer. Specialläraren berättar dock att det fortfarande är så att de plockar ut 

elever i smågrupper och sitter med dem. Detta visar på att det trots ett uttalat uppdrag från 

skolledningen inte är helt självklart att speciallärarnas uppdrag går att genomföra direkt då det 

är så många olika faktorer som påverkar vad de har möjlighet att förändra. 

– Det är ju fortfarande så att de är i skolans lokaler men det är ju inte så att vi samarbetar och att vi 

är inne i klasserna, utan det är det här traditionella stödet. När jag vill resonera och samarbeta med 

lärarna så möts jag ofta av svar som att det är bättre att vi tar ut honom, det blir ju lugnare då, han 

behöver ju mindre grupp...(speciallärare4). 

I Lpo94 står det dock utskrivet att lärarna ska värdera elevernas utveckling och att det sedan 

är rektorns ansvar att utifrån denna värdering fördela resurserna och de stödåtgärder som 

krävs. Utifrån detta kan man tolka det som att lärarna ska förmedla behoven till rektorn och 

att det är denne som i slutänden avgör när, var och hur stödåtgärderna ska sättas in, inte en 

enskild lärare. 
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4.2.1 Arbetsområden och arbetssätt  

Alla speciallärare fick under intervjuerna berätta om sina arbetssätt och hur deras 

arbetsområde såg ut beroende på vilken inriktning de hade. En av speciallärarna med 

inriktningen svenska berättade att hon tar emot elever i både ämnena svenska och engelska. 

Under lektionerna i ämnet svenska läser hon ofta böcker med eleverna. Hon menar att det för 

vissa elever handlar om att komma över tröskeln och komma igång och läsa en bok och att 

hon då måste vara med där och läsa kanske 90 % av boken när de börjar för att sen successivt 

släppa. Hon är dock inte helt nöjd med sitt arbetssätt då hon emellanåt tar hand om för många 

elever samtidigt, vilket innebär att hon inte alltid har möjlighet att ge eleverna den 

individuella handledning lärarna efterfrågar och som vissa elever behöver. Hon förklarar att 

hon ibland kan ha en grupp som går i sjuan i det ena rummet samtidigt som hon har en grupp 

som går i nian i ett annat rum vilket leder till att det ibland blir självstudier. Oftast handlar det 

då om att eleverna har läs- och skrivsvårigheter,  

På samma skola visar specialläraren att de har en specialpedagogisk enhet dit eleverna får 

komma för enskild undervisning. För ett tiotal elever ansvarar hon själv helt för deras 

undervisning i svenska och engelska och då är det hon som planerar undervisningen och sätter 

även betyg i ämnet. För dessa elever deltar hon även i vissa utvecklingssamtal. En del elever 

har således all sin svenska och engelska på enheten och då får de gå bort från sin klass helt 

och hållet under de lektionerna. Detta arbetssätt används även av ytterligare en av 

speciallärarna som på resurscentret har som huvudsaklig arbetsuppgift att undervisa eleverna 

som kommer dit. När hon berättar detta konstaterar hon direkt att det inte är så mycket 

inkludering rent rumsligt och socialt. Hon menar dock att det är en viss didaktisk inkludering 

då de följer klassens verksamhet och har även nästan samma planering som ämneslärarna. De 

har då ett nära samarbete med ämnesläraren som också är den som rättar arbetena och 

utvärderar. Detta gör de för att eleven, när som helst, ska kunna gå tillbaka till klassen.  

När det gäller svårigheter i svenskan menar en av speciallärarna att det ofta är så att även 

engelskan blir lidande. Hon menar att många lärare väljer att plocka bort engelskan helt för de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Detta i en strävan att stärka svenskan ytterligare. 

Detta leder dock enligt specialläraren till att eleven sällan kommer ifatt de andra eleverna i 

sina engelskkunskaper. Hon menar dock att några få elever gör det på ren vilja och ambition 

och om de har ett jättegott stöd hemma men att det annars är väldigt svårt för eleverna att 

komma ikapp. På hennes skola har de upptagning från skolor i närområdet och då brukar de 
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försöka träffa speciallärarna ute på skolorna någon gång per termin och diskutera detta då hon 

upplever att det är för sent att göra något åt problemet när eleverna kommer dit i sjuan.  

– Vi kan ju bara ta emot dem och följa upp dem där de är. Så man måste ju föra diskussioner… 

kan man ha en engelskundervisning för dem ändå på nåt vis? Det ser jag också som min uppgift 

lite grann (speciallärare2). 

Gällande matematiksvårigheter upplever en av speciallärarna att det oftast handlar om 

svårigheter i taluppfattning. Med detta arbetar hon både laborativt och numeriskt. Hon 

konstaterar dock att hon i sitt arbete som speciallärare ännu inte hunnit arbeta så mycket 

direkt med eleverna då hon belagts med så många andra uppgifter såsom att vikariera för 

frånvarande lärare. Hon kan dock, genom att medverka i verksamheten, upptäcka elever som 

har matematiksvårigheter och vidtar då åtgärder genom att påpeka detta hos klassläraren. 

4.2.2 Dokumentation av arbetet 

När speciallärarna finner att en elev är i behov av särskilt stöd börjar de med att utreda detta. 

De dokumenterar även arbetet i ett så kallat åtgärdsprogram. Detta är enligt av speciallärarna 

ett skriftligt dokument över vad skolan ska vidta för åtgärder för att eleven ska få det stöd den 

har rätt till. Enligt Vernersson (2007) ska alla skolans särskilda stödinsatser dokumenteras i 

åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogrammen är enligt Groth (2007) att elevens utveckling 

ska kartläggas och analyseras.  

På vissa skolor skriver speciallärarna åtgärdsprogrammen medan det på andra skolor görs av 

klassläraren. En av speciallärarna berättar att det på hennes skola är så att de har en 

specialpedagogisk enhet och när det ska skrivas åtgärdsprogram skrivs då ofta enheten in som 

åtgärd. Hon tror att skolledningen tycker att det är väldigt skönt att ha den åtgärden på papper. 

Detta framhölls även av ytterligare en speciallärare som även menar att om de skulle bli 

anmälda så finns det dokumentation på att de faktiskt har satt in speciallärarstöd. Samma 

speciallärare framhåller även att åtgärdsprogrammen egentligen ska skrivas i samverkan med 

eleverna och föräldrarna något som också beskrivs av Groth (2007). Två av speciallärarna 

menar dock att detta är problematiskt rent tidsmässigt. Åtgärdsprogrammen skrivs istället ofta 

på skolan och lämnas sedan över till föräldern för godkännande. Speciallärarna betonar dock 

att det är viktigt att åtgärden läggs på skolan, inte på elev eller förälder. 
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4.3 Det pedagogiska samarbetet 

Enligt Vernersson (1998) har tidigare speciallärare betecknats som ensamvargar i sitt arbete. I 

samtalen med speciallärarna fick jag detta delvis bekräftat medan vissa speciallärare tycktes 

ha ett bra samarbete med de övriga kollegorna på skolan. Under intervjuerna menade även 

vissa speciallärare att samarbetet på skolan även innefattade eleverna och deras föräldrar. Då 

detta togs upp som en viktig punkt avser jag här att framföra hur speciallärarna själva ser på 

det pedagogiska samarbetet. 

4.3.1 Föräldrasamarbete 

Tre av speciallärarna uttrycker att de har ganska mycket föräldrakontakt kring de elever 

som de ansvarar för. Enligt Bladini (1990) betonades vikten av samarbete med 

föräldrarna redan i slutet av 1960-talet. Emanuelsson och Persson (1996) menar dock att 

de i sin undersökning fann att det var väldigt få speciallärare som lät arbetet sträcka sig 

utanför skolan. En av de speciallärare jag intervjuat menar dock att kontakten med 

föräldrarna inte alltid är på hennes eget initiativ utan att det även är så att föräldrarna tar 

spontan kontakt med speciallärarna. Det kan då handla om att föräldrarna har problem 

med sitt barn. Problemet kan då bero på en helt andra saker än skolsvårigheter. 

Föräldrarna tar då kontakt med specialläraren för att få hjälp då de inte vet vart de ska 

vända sig.  

Vissa speciallärare försöker dock själva att så snabbt som möjligt ta kontakt med föräldrarna 

då de upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd. Föräldrarna är då i vissa fall med i 

utformningen av åtgärdsprogram. Speciallärarna träffar även föräldrarna på vissa 

elevvårdskonferenser där de träffas tillsammans med rektorn, skolsköterskan och eventuellt 

skolkuratorn. I övrigt har speciallärarna även kontinuerlig kontakt med föräldrarna för att följa 

upp och diskutera elevernas utveckling. 

– Jag tror det är jätteviktigt med föräldrakontakt, sen försöker jag ju inte lägga över något 

pedagogiskt ansvar på föräldrarna men det finns så mycket annat de kan göra… hjälpa till med att 

se till att eleverna får med sig de sakerna som de ska ha och så vidare och sådana saker som att… 

nu är eleven väldigt trött och hängig, har ni märkt något hemma… (speciallärare 2). 

Hon menar att det är viktigt att de samarbetar och håller en öppen dialog för att de i 

möjligaste mån ska kunna hjälpa eleven på alla de plan där den behöver stöd. En annan 

speciallärare hävdar att föräldrarna skulle behöva vara med och samarbeta i mycket högre 

mån än vad de gör idag. Detta tycks dock vara svårt för både föräldrar och speciallärare att 

hinna med.
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4.3.2 Elevsamarbete 

Även arbetet med eleverna ses som ett slags samarbete av vissa speciallärare som menar att de 

endast kan lyckas i sitt arbete om de har eleverna med sig på tåget. Med detta menar de att 

eleverna måste vara införstådda i syftet med speciallärarnas insatser och att eleverna måste 

förstå att insatserna görs för deras eget bästa. Eleven måste även få möjlighet att uttrycka sina 

önskemål och tankar kring sina mål. När en elev anses vara i behov av särskilt stöd börjar 

därför en av speciallärarna med att göra en elevintervju. För henne är detta ett viktigt moment 

och att inte bara lyssna på vad läraren säger att eleven behöver. Hon vill själv prata med 

eleven och fråga eleven vad denne du upplever som svårt och därigenom skaffa sig en bild av 

vad just denna elev behöver. Hon tror därför att det är en fördel om man jobbat som lärare 

tidigare och känner sig trygg i det innan man börjar arbeta som speciallärare. Utifrån detta 

tolkar jag det som att det är väldigt viktigt att specialläraren har en förmåga att kunna få bra 

kontakt med och skaffa en relation till eleverna.  

Två av speciallärarna nämner just bemötandet av eleverna som en viktig del i deras arbete. En 

av speciallärarna resonerade som så att hon bemöter sina elever precis som hon vill att andra 

ska bemöta henne och hennes barn. Detta ledde dock vid ett tillfälle att en av hennes elever 

kom fram till henne och frågade om hon inte hade förstått att det faktiskt var något fel på dem 

eftersom de hade Aspergers syndrom. Hon framhäver dock att man inte får låta diagnoserna 

styra bemötandet av personen utan att man måste se dem för de personer de är. 

Speciallärarna betonar dock att det är viktigt att inte bli för mycket kompis med eleverna, att 

man ska vara den vuxne men ändå lyssna in vad eleven säger, tycker och tänker. De menar att 

detta är en balansgång men att de måste försöka få eleverna att förstå att om det är så att de 

har svårigheter med till exempel läsningen så måste de lösa det genom att till exempel träna 

mycket. För att lyckas i samarbetet med eleverna påpekar en av speciallärarna att hon måste 

tro på varje individ och att eleven känner att hon tror på eleven. Jag tolkar, genom hennes 

uttalande att det är viktigt att specialläraren har den förmågan och kan utstråla det både 

kroppsligt och verbalt. 

– Man måste se sitt arbete lite som att vara skådespelare tror jag och det tror jag gäller att vara 

lärare överhuvudtaget att man måste tänka så här att man går in på en scen och nu ska jag 

trollbinda mina elever eller min publik, det tror jag är en fantastisk egenskap. Det spelar ingen roll 

hur många poäng du har om du är ”aptråkig”, då spelar det ingen roll för du måste ha ”det där” 

som lärare (speciallärare1). 
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I det direkta arbetet med eleverna menar speciallärarna att de ska stötta eleven i det 

skolarbetet som inte klaras av i den vanliga undervisningen. Enligt Vernersson (2007) kan en 

elev bland annat erhålla särskilt stöd då denne riskerar att inte nå målen i år 5 eller 9. Hon 

framhåller här att det särskilda stödet då i första hand ska utformas så att eleven erhåller 

stödet inom ramen för den vanliga klassundervisningen. Utifrån speciallärarnas uttalanden 

väljer dock skolan ofta att plocka ut eleven för att erhålla stödet i en avgränsad och 

exkluderande specialpedagogisk verksamhet. En av speciallärarna menar att eleven sällan har 

möjlighet att påverka situationen. Om eleven inte vill ta emot stödet försöker läraren 

tillsammans med föräldrarna att övertala eleven att ta emot det i form av enskild undervisning 

utanför klassens ram. Hon berättar dock att en del elever är ganska nöjda med det medan man 

på andra elever kan se på hela kroppsspråket att de absolut inte vill vara där. Hon menar att 

mycket av arbetet med eleverna handlar om att övertyga dem om att de måste jobba på och att 

det är för deras eget bästa, trots att de inte alltid tycker att det är så roligt. 

Flera av speciallärarna uttrycker dock att det är arbetet med eleverna som är det bästa med 

yrket. Detta förklarar de med att de tack vare eleverna får skratta varje dag, de får även gråta 

mycket men det bästa är att arbetet aldrig blir tråkigt. Jag tolkar det som att de blir lyckliga 

när eleverna är lyckliga. 

– Det handlar ju hela tiden om det här mötet man får med eleven, att få möta eleverna precis där de 

är med alla bekymmer och svårigheter och så som de har runt omkring sig av olika anledningar, 

och att då kunna se någon slags utveckling, att man ser glädjen i att de lär sig och utvecklas, att det 

går framåt och att eleverna tar sig över de här svårigheterna. Det är roligt att se för ofta har de här 

eleverna inte haft en chans i klassrummet. De eleverna som vi har… det skulle ju inte funka… 

eller det gör ju inte det, det är ju därför de har kommit till oss. Men jag tror att vi som skola skulle 

kunna organisera på ett annat sätt så att i alla fall många fler skulle kunna vara i klassrummet 

(speciallärare 2).  

4.3.3 Kollegialt samarbete 

Flera av speciallärarna berättar att de, precis som övriga lärare på skolan, ingår i ett arbetslag 

som träffas minst en gång i veckan. De som inte ingår i ett arbetslag uttrycker dock en önskan 

om att göra det. De speciallärare som ingår i ett arbetslag samarbetar där med de övriga 

lärarna kring elevernas lärande och utveckling. Samarbetet består bland annat av uppföljning 

av eleverna, vad som gjorts och vad som behöver göras. I vissa fall kan lösningen ligga i att ta 

in hjälp utifrån av en skolpsykolog som kommer till skolan och handleder dem. Som 

speciallärare samarbetar vissa även med skolhälsovården, på de skolor där sådan finns. De är 

då med på elevvårdskonferenser där bland annat rektor, skolkurator och skolläkare träffas i 

komplicerade elevärenden. Ibland är specialläraren med för att erbjuda hjälp och ibland bara 

för att vara bollplank till föräldrar och lärare.  
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Vissa lärare vänder sig direkt till speciallärarna med ärenden och för att få råd vilket enligt 

Emanuelsson och Persson (1996) då ofta handlar om att svårigheter visat sig i klassrummet. 

– Vissa använder oss på ett väldigt bra sätt och kommer och diskuterar medan andra då ser oss 

som dem med det magiska trollspöet som ska lösa allting (speciallärare1). 

– Jag kan titta med olika ögon, sätta på mig olika glasögon och bemöta och titta och jag kan prova 

med olika variationer men jag har inget trollspö (speciallärare 2). 

Det magiska trollspöet är ett återkommande ämne hos vissa speciallärare som menar att de 

inte besitter några magiska medel som kan göra underverk hos eleverna och att de inte kan 

göra någon ”quick fix” . De känner även att det är ett omöjligt uppdrag att till exempel hjälpa 

elever att nå målen i år nio när de först i år 6 har fått hjälp att lära sig läsa och skriva. Groth 

(2007) menar dock att det finns en viss benägenhet hos ämneslärarna att lämna över ansvaret 

till speciallärarna som då förväntas åtgärda problem som de svagpresterande eleverna utgör. 

En av speciallärarna uttrycker dock att hon efter utbildningen kände en viss ambivalens då 

hon innan utbildningen själv var en av de där lärarna som ringde till speciallärarna och sa att 

hon hade en elev som inte nått målen och undrade om de inte kunde ta eleven. Hon menar 

även att det idag finns en klyfta mellan speciallärarna och de övriga lärarna, just på grund av 

att de inte alltid förstår vad den andres arbete innebär. En av speciallärarna uttrycker att det 

lätt blir ”vi och dem” men att detta skulle kunna motverkas om de utökade sitt samarbete.  

På vissa skolor fanns det även flera speciallärare som de intervjuade speciallärarna 

samarbetade med. Samarbetet tycktes då emellanåt vara aningen problematiskt i de fall då de 

inte hade samma utbildning och de ändå skulle utföra samma arbete. En av speciallärarna 

hävdar att det finns en skillnad rent kunskapsmässigt. Hon menar att de i den nya 

speciallärarutbildningen blev så matade med ett nytt sätt att tänka medan de speciallärare som 

utbildat sig tidigare har en mer medicinsk syn och att dessa är väldigt benägna att vilja göra 

utredningar för att få fram olika diagnoser. Enligt Ström (1993) innebär det medicinska 

synsättet att handikapp och avvikelse ses som individrelaterat. 

I samtalen kring det kollegiala samarbetet nämner vissa speciallärare sin relation till 

specialpedagogen, där det mer tycks handla om en ytlig kontakt än att det skulle handla om ett 

nära samarbete. En av speciallärarna argumenterar för att speciallärare och specialpedagoger 

har lite olika inriktning på sitt arbete i den bemärkelsen att specialläraren arbetar mer 

gentemot elever och specialpedagogen arbetar mer mot kollegor. Hon själv vill dock även 

jobba mer ut mot kollegor och ut mot skolan än vad hon gör idag. En annan speciallärare 

påpekar att de båda faktiskt har en uppgift att verka på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå. 
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4.4 Speciallärarens upplevda roller 

I studien kring speciallärarnas nya yrkesroll har jag funnit att speciallärarna faktiskt har 

tilldelats och anammat vissa roller eller benämningar. I samtalen med speciallärarna använder 

de själva vissa benämningar och begrepp för att förklara sin roll i skolan. Jag har tolkat det 

som att vissa roller handlar om hur de själva tror att andra ser på dem medan till exempel 

rollen som rådgivare och skolutvecklare även är roller som de själva skulle vilja ha i arbetet 

som speciallärare. För att besvara studiens syfte om hur de upplever sin nya yrkesroll har jag 

valt att framhäva de mest centrala och mest framträdande roller som jag tolkat ur deras 

uttalanden.  

4.4.1 Specialiserad skrubbtant med expertkunskaper 

Två av speciallärarna uttrycker att arbetet som speciallärare handlar om att de förväntas vara 

en slags ”skrubbtant”. Detta kommer av att de känner en förväntan från vissa rektorer och 

lärare att de ska vara i en liten skrubb och där ta hand om de elever som har det svårt. De 

upplever att verksamma i skolan ser det som att problemet ligger hos eleven och att lösningen 

ligger i att eleven får sitta enskilt med skrubbtanten som ska lösa dessa problem. En av 

speciallärarna tyckte ett tag att hon hade så lite att göra att lärarna kunde få utnyttja henne och 

då blev hon skrubbtant några timmar i veckan för att lärarna ville det och för att de inte var 

intresserade av att ta tag i problemet själva. Det var lättare att lämpa över ansvaret på någon 

annan som tog med sig problemet in i en skrubb och fixade det. En av speciallärarna hävdar 

dock att det ibland kan behövas en skrubbtant då vissa elever verkligen har behov av en 

sådan. 

– Jag tror att… jag tror inte de orkar… alltså vissa av dem har så stökigt i klassrummet, och det är 

helt vansinnigt att det ska behöva vara stökigt i klassrummet för man skulle kunna eliminera det 

problemet… men det kan finnas andra saker… det kan finnas elever som man träffar på som… de 

har det så jobbigt hemma… pappa eller mamma sitter i fängelse, mamma knarkar, det är alkohol 

och… då orkar man inte sitta i ett klassrum och ta in… man söker efter EN vuxen som… det är 

egentligen inte kunskapsmässigt, lärprocessen man är ute efter utan det är mer EN vuxen som man 

vill sitta hos, en trygghet. Tack och lov är det inte så många men tyvärr har jag träffat allt för 

många… (speciallärare1). 

I det här fallet handlar det om att skrubben blir en tillflyktsort och att specialläraren får en 

kurativ roll. Själva skrubbundervisningen i övrigt kan dock symbolisera den tidigare 

klinikundervisningen där Bladini (1990) i studier fann att specialläraren, den dåvarande 

klinikläraren hade rollen som specialist. Hon menar att det då handlade om att specialläraren 

med sina kunskaper skulle sätta in avgränsade, snabba pedagogiska insatser under kort tid. 

Detta kan då liknas vid rollen som skrubbtant där specialläraren får ta hand om de problem 

som klassläraren vill bli av med. Lärarna söker då en snabb lösning som de tror att 
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speciallärarna kan ta fram genom sina särskilda kunskaper och speciella metoder. Enligt Mats 

Börjesson (1997) har dock klinikundervisningen, eller skrubbundervisningen i det här fallet, 

sällan blivit en snabb och kortsiktig lösning. Han menar att sådana lösningar ofta har blivit 

permanenta och att eleverna sällan återförts till normalundervisningen utan har istället fastnat 

i den särskilda åtgärden. 

En av speciallärarna framhäver även att hon inte kan lösa problemen på det sätt kollegorna 

önskar då det inte är några särskilda kunskaper hon besitter utan att det är kunskaper som alla 

kan lära sig och som bör användas av alla i den ordinarie undervisningen. Enligt Ström (1993) 

handlar dock specialistrollen om att speciallärarna inom kollegiet ses som experter inom sitt 

område. De intervjuade speciallärarna i denna studie skulle då kunna ses som experter på läs- 

och skrivsvårigheter respektive matematiksvårigheter. Specialistrollen nämns under två av 

intervjuerna där en av speciallärarna dock säger benämningen ”specialist” genom att sätta upp 

händerna vid huvudet som för att teckna ett citationstecken när hon säger det. Benämningen 

används vid ett par tillfällen under den intervjun. Vid det första tillfället nämns det i samband 

med att hon förklarar sin upplevelse av andra lärares syn på hennes roll. Vid det andra 

tillfället tycks det vara så att hon använder lärarnas benämning genom att hon applicerar det 

på sig själv. Det är då hon själv som ser sig som specialist genom att hon med sina kunskaper 

skulle vilja vara med och coacha de övriga lärarna. Sådana handledande och konsultativa 

uppgifter skulle även enligt Ström (1993) öka på speciallärarnas expertroll och även öka på 

speciallärarnas professionalitet som yrkesgrupp.  

4.4.2 Rådgivande samtalspartner och skolutvecklare 

Enligt Bladini (1990) har specialundervisningen, i ett historiskt perspektiv, varit nära 

förknippad med skolutveckling. Speciallärarna har i det sammanhanget fått rollen som 

förändringsagenter vilket har handlat om att de arbetat som konsulter och som 

arbetslagsledare. De skulle klara av att arbeta på en högre organisationsnivå. Bladini beskriver 

hur specialläraren nu är den som vänder sig till läraren som beställare av ett förändrat 

arbetssätt medan det tidigare var så att klassläraren beställde åtgärdande insatser vilka 

utfördes av specialläraren vilket även stämmer överens med hur jag tolkar speciallärarnas 

vision men att det i deras arbete mer är så att läraren fortfarande står som beställare. 

Skolutveckling är dock något som speciallärarna framhäver att de vill syssla med. Två av 

speciallärarna ser även detta som en del av deras uppdrag som speciallärare. Den 

skolutveckling de syftar på då handlar inte enbart om att arbeta på organisationsnivå utan de 
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hävdar även att utveckling måste ske på grupp och individnivå och att det är deras uppdrag att 

verka för förändring på alla dessa nivåer. Deras roll i skolutvecklingsarbetet handlar då om att 

de ska finnas där som rådgivare. Under intervjuerna visade det sig att många lärare redan 

vände sig till speciallärarna ibland för att få tips och råd. Speciallärarna uttryckte dock att de i 

större utsträckning skulle vilja vara med och rådgiva lärarna i den undervisande 

verksamheten.  

Emanuelsson och Persson (1996) menar dock att rollen som rådgivare är en krävande och inte 

helt okomplicerad uppgift då det handlar om att specialläraren går in och studerar en redan 

befintlig verksamhet som läraren själv byggt upp i tron om att den är bra. Emanuelsson och 

Persson menar att det kan innebära stora påfrestningar av kollegialiteten om de går in och och 

pekar på problem i till exempel undervisningsmetoderna. En av speciallärarna förklarar dock 

att hon i samarbetet med de övriga lärarna försöker tala utifrån ett elevperspektiv för att inte 

kritisera undervisningen.  

– Man måste någonstans på ett fint inlindat sätt vara tydlig men inte kränkande, och det är en 

balansgång, en riktig balansgång för det är så individuellt när man blir kränkt (speciallärare1). 

Hon upplever ändock ibland att det kan bli lite laddat då lärarna upplever att kritiken indirekt 

handlar om deras sätt att undervisa. Hon menar att det ofta kommer ett försvarstal från lärarna 

då de känner sig kritiserade. Enligt Groth (2007) är detta en situation som kräver att 

specialläraren besitter både kurage och kunskap för att påpeka eventuella brister i 

undervisningen eller i organisationen. Enligt en av speciallärarna skulle situationen dock 

underlättas om skolledningen från början gav speciallärarna i uppdrag att vara 

ämnesutvecklare och att detta var implementerat hos de övriga lärarna. Detta framhålls även 

av Emanuelsson och Persson (1996) som menar att det är svårt för speciallärarna att klara av 

rollen som rådgivare om de inte har stöd av en skolledning som förstår värdet av ett sådant 

arbetssätt. De fann i sin underökning att många speciallärare gav upp rollen som rådgivare av 

rädsla för att hamna i en konflikt med kollegorna vilket också tycks vara resultatet för denna 

undersökning vilket jag även ska visa i min slutsats där speciallärarens yrkesroll ställs i 

kontrast mellan den vision de fått med sig och den verklighet som speciallärarna ställs inför 

då de börjar arbeta i skolan. 
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5. Problematisering - Skillnad mellan verklighet och vision 

Efter samtalen med speciallärarna var det ganska tydligt att de hade många saker gemensamt i 

deras upplevelser av yrkesrollen och hur denna har formats av speciallärarutbildningen. 

Följande avsnitt handlar om de mest centrala och mest uttalade aspekterna av deras situation 

vilket jag även anknyter jag till tidigare forskning och uttalanden från speciallärarna för att 

styrka mitt resonemang. Med vision menar jag här den bild av yrkesrollen som de fått med sig 

från den nya speciallärarutbildningen. Med verkligheten avses den praktik de möter i sitt 

arbete som speciallärare i skolan. 

5.1 En kompensatorisk verklighet 

Beskrivningen av arbetet som speciallärare pekar på att vissa skolor lever kvar i gamla vanor 

med en typ av klinikundervisning. Ström (1993) betecknar detta som en korrigerande 

verksamhet och menar att det handlar om att på individnivå åtgärda diagnostiserade skriv- och 

lässvårigheter. Utifrån Persson (2007) kan ett sådant arbetssätt ses ur ett kompensatoriskt 

perspektiv vilket ofta innebär att eleverna särbehandlas och utsätts för differentierande 

åtgärder. Det kompensatoriska perspektivet handlar enligt Claes Nilholm (2003) om att 

individerna ska kompenseras för sina problem. Persson (2007) menar att det kompensatoriska 

perspektivet är knutet till prestation vilket innebär att eleven ska lyftas upp till den nivå som 

de andra eleverna befinner sig på och att detta kräver en viss särbehandling. I detta menar han 

att det finns vissa normer kring vad som anses vara en normalfart och normalnivå som dessa 

elever ska anpassas till. Han menar att det är dessa normalnivåer som vi ser i läroplanernas 

och kursplanernas uppnåendemål. Detta poängteras även av vissa speciallärare som menar att 

de genom utbildningen har börjat ifrågasätta vad som egentligen är normalt och om de genom 

sitt arbete verkligen kan hjälpa eleverna att uppnå dessa nivåer. Jag tolkar, genom tidigare och 

följande uttalanden att det arbetssätt speciallärarna har idag mest handlar om kortsiktiga 

lösningar och att detta går mot deras vision. 

– En stor del av min funktion är att försöka släcka bränder när det hettar till när det är några elever 

som inte klarar vissa uppgifter… Vi kommer ofta in väldigt sent och ska försöka… Jo men det blir 

några akutåtgärder ibland… Sen är jag väl kanske lite skolutvecklare ibland då och tar själv 

initiativ till det men mest är jag ju en lärare som flänger runt och försöker hjälpa eleverna. Och jag 

känner att det jag gör strider ganska mycket mot synen på lärande ibland. Jag är tvungen att göra 

saker jag inte riktigt står för men det talar jag högljutt om också så jag hoppas att jag så 

småningom ska kunna förändra det (speciallärare2). 

– Om jag får se på min önskan så är det en sak, min vision är en sak men krasst som det är just nu 

så ser jag bara att jag håller på och släcker bränder överallt. Jag hoppar in, som jag själv kallar mig 

för, som husvikarie… (speciallärare1). 
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5.2 En inkluderande vision 

I uttalandena från speciallärarna kan jag uttyda en frustration över vilken roll de fått i sitt 

arbete som speciallärare och att de skulle vilja arbeta på ett annat sätt. Genom 

speciallärarutbildningen har de formats av en vision om att specialläraren ska arbeta sida vid 

sida om läraren för att utveckla en inkluderad undervisning för att så få elever som möjligt ska 

hamna i ett behov av särskilt stöd. Enligt Ström (1993) kan detta betecknas som en preventiv 

verksamhet vilken syftar till att motverka att svårigheter uppkommer och att detta ska ske 

genom att förändra omständigheterna runt omkring.  

– Om man får möjlighet att arbeta utanför den här lilla gruppen så tror jag att man kan fylla en 

rejäl funktion genom att få till en dialog, en kommunikation med kollegor så att man kan lägga 

upp undervisningen på ett annat sätt, att man kan bryta dem här traditionella banorna och börja 

tänka nytt och överhuvudtaget prata med varandra, det är så sällan man gör det annars, alltså prata 

pedagogik och didaktik. Så där har ju vi verkligen en funktion att fylla (speciallärare3). 

En av speciallärarna ser det utvecklade samarbetet med lärarna som ett av sina huvuduppdrag 

och menar att specialundervisningen skulle bli mindre stigmatiserande då. Hon hävdar dock 

att detta kräver att specialläraren får planera tillsammans med lärare på flera nivåer. Hon 

argumenterar för att de genom sitt samarbete även skulle kunna ta vidare de duktiga eleverna 

och utmana dem också. Genom Börjesson (1997) tolkar jag detta som ett svar på att de 

specialpedagogiska insatserna inte längre reserveras till några speciella elever utan att det nu 

är så att alla elever har ett visst behov av särskilt stöd, även de som ses som normala.  

Det inkluderade arbetssättet förespråkas även av Emanuelsson och Persson (1996) som menar 

att den specialpedagogiska verksamheten bör integreras i den ordinarie undervisningen för att 

undvika att speciallärarnas förekomst ska orsaka en selektiv pedagogik. De menar att en 

selektiv pedagogik leder till en segregerande verksamhet där elever i svårigheter ställs 

utanför. Detta är även något som uttrycks av en av speciallärarna som menar att forskning 

visar att det inte är särskilt fruktbart att arbeta på det sätt som de gör idag, att eleverna går 

några gånger i veckan till en speciallärare och att hon därför skulle vilja ändra sitt arbetssätt. 

– Jag skulle vilja arbeta på ett helt annat sätt än vi gör. Jag skulle vilja arbeta mer ute i klasserna, 

det är min absoluta önskedröm. Jag skulle önska att det fanns tid att planera med ämnesläraren, att 

jag var med i deras planering och kom med synpunkter och hjälp utifrån elever med behov, att vi 

tillsammans kunde tänka ut hur vi ska tillgodose dem i klassrumsundervisningen (speciallärare2). 

– Egentligen så tycker jag ju inte att man ska ha ett sånt här resurscentrum där man tar ut eleverna 

så här permanent. Det är bättre att man har rum ute i korridoren i nära anslutning till klassrummet. 

Man kan då vara två lärare i klassrummet och sen gå ut om det behövs. Då skulle det inte bli så 

definitivt . Då kan man smyga lite… då kan man vara med på genomgången i klassrummet först 

och sen så bara smyga ut, då skulle det inte märkas så mycket. Det skulle vara lättare så, plus att då 

skulle man kunna titta in till läraren både före, efter och under lektionen och ha ett närmare 

samarbete. Det tycker jag är en bättre form, att alla speciallärare borde arbeta närmare 

klassrummen så att alla elever i möjligaste mån har sin hemvist i klassrummet (speciallärare3). 
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En av speciallärarna bedömer att ca 80 % av hennes elever skulle kunna vara i klass om 

man bara organiserade om och var två pedagoger i klassrummet. Ström (1993) hävdar 

att en gemensam planering och ett systematiskt samarbete är ett krav om 

integrationsideologin ska kunna besannas. Enligt Groth (2007) finns det även en risk att 

specialläraren endast blir en hjälplärare åt ämnesläraren om de inte samordnar sin 

planering. Han menar även att en samordnad planering är nödvändig för att 

speciallärarens kunskaper ska komma till sin rätt. En av speciallärarna tror att de genom 

ett sådant arbetssätt skulle kunna få syn på saker och kunna ge ämnesläraren råd i hur de 

tillsammans kan arbeta med detta, Hon upplever dock att ett sådant arbetssätt även 

kräver ett mer öppet klimat och att lärarna inte får ta rådgivningen som personlig kritik 

utan mera se det som skolutveckling. Hon menar att man måste kunna skilja på dem 

sakerna.  

5.3 En falnande vision? 

Speciallärarna uttrycker att det på grund av tidsbrist kan bli så att visionen inte blir 

verklighet. De menar att, även om de själva får en lucka i schemat så är ofta läraren 

upptagen och vise versa. Ytterligare hinder för samarbetet finner speciallärarna i de 

traditioner som sitter i väggarna. Med detta menar de att det är så inrotat och så mycket 

”för givet tagande” att så ”här har det alltid varit” och ”så här ska det vara”. 

Speciallärarna nämner även att en av de största utmaningarna är att motarbeta de gamla 

traditionerna som lever kvar i skolan. I detta får de ibland brottas med både skolledning 

och kollegor. Speciallärarna är även själva inarbetade i vissa traditioner vilket leder till 

att de ibland tvingas brottas med sina visioner då de märker att de inte håller i praktiken. 

De menar dock att de får försöka landa någonstans däremellan.  

Ström (1993) menar även att det till viss del behövs traditionella verksamhetsformer 

såsom att sätta in korrigerande åtgärder men betonar även att det är möjligt att utvidga 

den specialpedagogiska verksamheten. Hon förklarar att den specialpedagogiska 

verksamheten hittills varit mestadels korrigerande och till viss del preventiv men att den 

nu börjar bli konstruktiv. Med konstruktiv menar hon att man genom forskning och 

planering ska försöka förutsäga svårigheter och hitta andra lösningsmodeller än de som 

används idag. Genom speciallärarnas uttalanden kan man dock uttyda att det trots ny 

forskning kan vara svårt att implementera nya lösningsmodeller i en redan etablerad 

verksamhet vilket då tär på speciallärarnas vision om inkludering. 
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– Jag är lite rädd för… alltså jag har tänkt mycket på om jag håller på att tappa mina värderingar. 

Jag har faktiskt funderat på vad jag tycker och tänker och om jag håller på att tappa det och om jag 

håller på att fastna i väggarna igen, det har jag funderat på (speciallärare2). 

Hon berättar i detta sammanhang att det hjälper henne att åka på återträffar som de har. De 

nyexaminerade speciallärarna ses ibland tillsammans med den utbildningsansvariga som då 

kan leda dem tillbaka till de perspektiv och den forskning som faktiskt format deras uppdrag. 

Ahlberg (2007) ifrågasätter dock om forskningen verkligen kan bidra till förändringar i den 

praktiska verksamheten. Hon menar att forskningen inte har gett skolan verktyg för att skapa 

en inkluderande verksamhet och frågar sig därför om forskningen är relevant för 

yrkesverksamma då den inte kan implementeras i verkligheten. Nilholm (2003) menar att 

detta ligger till grund för en omfattande diskussion i lärarutbildningssammanhanget; hur teori 

och verksamhet hänger samman. Han menar dock att forskningens påverkan på verksamheten 

beror på vilken riktning forskningen har och om den har som syfte att förändra eller om den 

har som syfte att väcka en diskussion i skolan. Detta understryks även av Ahlberg (2007) som 

tycks efterlysa en mer aktionsinriktad forskning för att forskningen ska få en större inverkan 

på verksamheten.  

Nilholm (2003) menar vidare att diskussionen om forskningen i skolan idag bildar två 

ståndpunkter där den ena står för att verksamhet och forskning förhåller sig till varandra 

genom dialog medan den andra ståndpunkten står för att verksamheten är underordnad 

forskningen. I den sistnämnda ståndpunkten menar Nilholm att forskningen bidrar med 

riktlinjer som i utbildningssammanhanget handlar om en strävan mot en mer inkluderande 

verksamhet. I övrigt menar han att forskningen alltid påverkar verksamheten i den mening att 

de verksamma alltid förhåller sig till olika perspektiv genom att närma sig och använda sig av 

vissa medan de fjärmar sig från andra. För speciallärarna leder detta till att de teoretiska 

perspektiven ställs mot de verksamhetsanknutna perspektiven som då möts. Speciallärarna 

tvingas då välja sin ståndpunkt och försöka stå fast vid den vilket inte alltid verkar vara så lätt. 

Kanske kan de dock på något sätt, genom sina kompromisser, hitta någon slags gyllene 

medelväg. De intervjuade speciallärarnas arbete har just påbörjats så framtiden får visa om 

deras vision blir verklighet till slut. 
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5.4 En yrkesroll fylld av dilemman 

Som jag nämnt tidigare menar Nilholm (2003) att skolans specialpedagogiska verksamhet är 

fylld av dilemman. Detta visar sig även genom samtalen med speciallärarna som själva 

upplever att de genom utbildningen formats att arbeta mot en mer inkluderande verksamhet i 

skolan men att de inte har möjlighet att arbeta så i verkligheten. Speciallärarna i denna studie 

argumenterar dock för att det inte alltid går att sträva efter en total inkludering av alla elever.  

– Jag tror ändå det finns ett dilemmaperspektiv kring det här med inkludering för inkludering 

kanske man inte kan genomföra i alla avseenden för alla elever hela tiden utan man måste faktiskt 

göra undantag. Det kan finnas ett autistiskt litet barn som absolut verkligen inte kan vara i en 

större grupp då den mår jättedåligt av det… då kan man ju inte ha inkludering för inkluderingens 

skull utan då måste man ju se till elevens bästa i första rummet och då kanske den eleven mår 

bättre i det där lilla rummet på sidan av… men jag tycker att vi ska ha inkludering i mycket större 

utsträckning än vad vi har idag och det kan vi säkert åstadkomma (speciallärare3). 

– Meningen var ju att vi skulle arbeta mer och mer för att eleverna skulle komma in i 

verksamheten men jag kan också känna att… trots att de känner sig exkluderade de här eleverna så 

finns det ett motstånd hos eleverna också för de är rätt stukade… de vågar inte riktigt gå in i 

helklass och… de är kanske rädda för att misslyckas där… att de inte ska vara lika duktiga som de 

andra (speciallärare4). 

Speciallärarna uttrycker även att de inte är så roligt för vissa av eleverna att själva gå ifrån sin 

klass medan vissa tycker att det är jätteskönt. En speciallärare berättar att de har några elever 

som behöver komma ifrån och få lite hjälp och att det för dem eleverna kan vara skönt att 

lämna klassen då de inte orkar vara i en bullrig miljö hela dagarna. Emanuelsson och Persson 

(1996) menar här att det är de dåliga förutsättningarna i skolans verksamhet som medför att 

eleverna får svårare att leva upp till skolans kravnivå vilket i sin tur leder till att det krävs 

specialpedagogiska insatser. Om det inte var så bullrigt i klassrummen skulle dessa elever inte 

behöva specialpedagogiska insatser vilket även poängteras av de intervjuade speciallärarna.  

En av speciallärarna upplever även att det i specialundervisningen kan vara svårt att planera 

undervisningen då hon å ena sidan ska se till att elevens behov blir tillgodosedda medan hon å 

andra sidan har läroplanen och kursplanens mål att ta hänsyn till. Jag tolkar detta som ett 

dilemma då det ibland inte tycks gå ihop när hon tvingar eleverna att arbeta på ett sätt trots att 

hon skulle vilja arbeta på ett helt annat sätt. När det gäller undervisningen i matematiken 

känner hon att hon med vissa elever bara skulle vilja ta med dem ut på stan för att uppleva en 

helt annan matematik, en verklig matematik. Hon menar dock att det är svårt att genomföra, 

inte rent praktiskt, men att det går stick i stäv med målen. En annan speciallärarna hävdar 

dock att det inte alls behöver vara så svårt. Enligt henne handlar det mera om vilket värde 

man lägger i de enskilda målen. För de elever som är i behov av särskilt stöd lägger hon större 
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värde i de mål som till exempel handlar om att eleven muntligt ska kunna förmedla sina 

tankar och åsikter. 

– Det målet glömmer man oftast bort. Elever kan få MVG fast de inte nått det målet, men en elev 

som inte är så duktig på multiplikationstabellen får knappt godkänt fast den nått det andra målet 

(speciallärare1). 

Jag tolkar detta som ett tydligt dilemma då det krävs ett ställningstagande kring de mål 

lärare och elever ska sträva emot. Om läraren då väljer att bara fokusera på målen om 

muntlig redovisning missar man de andra målen. Samtidigt tycks det enligt 

speciallärarna vara närmast omöjligt att sträva mot att uppnå samtliga av skolans 

uppsatta mål. 

6. Diskussion 

I kommande avsnitt återkopplar jag resultatet till uppsatsens syfte och en del av 

bakgrundslitteraturen. Vidare följer en kritik kring genomförandet av studien och mitt val av 

metod. Jag reflekterar här även över styrkor och svagheter i arbetet och framhäver därigenom 

studiens giltighet.  

6.1 Undersökningens resultat 

Syftet med min studie var att undersöka hur nyexaminerade speciallärare upplevde den nya 

speciallärarutbildningen och hur denna har format deras yrkesroll. Resultatet visar under 

rubriken 4.1 på en stor upplevd förändring genom speciallärarutbildningen. Detta på ett 

personligt plan och genom att utbildningen har implementerat nya synsätt hos de studerande 

speciallärarna. Resultatet visar dock under rubriken 4.2 att verkligheten i skolan handlar om 

insatser och lösningar av kortsiktig och exkluderande karaktär vilket då går stick i stäv med 

deras uttryckta vision. Under utbildningen har de blivit formade av en bild av att de i 

verksamheten ska arbeta tillsammans med lärarna för att utveckla undervisningen för att 

förebygga att svårigheter uppstår.  

Förutom kampen mot skolans fasta traditionerna som jag tidigare nämnt under rubriken 4.2 

tycks det här även finnas en svårighet då de vid anställningen upplever att de fått ett väldigt 

otydligt uppdrag vilket då även gör att lärarna inte vet hur det kollegiala samarbetet med 

speciallärarna ska se ut, vilket tycks leda till att de oftast väljer att fortsätta arbeta så som de 

alltid har gjort. Jag tolkar det dock som att speciallärarna upplever en viss ambivalens kring 

att de å ena sidan vill arbeta inkluderat och å andra sidan ser att vissa elever mår bra av att 
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komma ifrån klassen. Enligt Börjesson (1997) finns det en ambivalens inom skolan då 

pedagogerna dels vill anpassa undervisningen till förmån för de elever som är i behov av 

särskilt stöd men att de samtidigt vill sträva mot ”en skola för alla”. Ahlberg (2007) menar att 

en bidragande orsak till denna ambivalens ligger i att det i skolans styrdokument uttrycks att 

alla elever ska uppnå samma mål med samma tid till förfogande samtidigt som elevernas 

olikheter ska värdesättas. Hon menar att detta skapar ett oklart uppdrag och precis som 

speciallärarna ifrågasätter även Ahlberg hur detta skulle kunna vara ett möjligt uppdrag att 

genomföra med praktikens villkor. Hon menar att detta är en bidragande faktor till att det idag 

lever kvar gamla pedagogiska handlingssätt och att de idag bara har fått en ny benämning. I 

det här fallet har vi sett att klinikundervisningen har blivit skrubbundervisning genom att 

verksamheten har lagts till olika specialpedagogiska enheter. 

6.2 Undersökningens metod  

Valet av metod kändes för mig självklart då jag ville komma nära intervjupersonerna och ta 

del av deras upplevelser, något som Repstad (2007) menar att man kan göra genom intervjuer. 

Jag har under intervjuerna tolkat intervjupersonernas uttalanden genom ett hermeneutiskt 

förhållningssätt och har i samtalet även försökt känna in på vilket sätt de upplever sin roll. 

Dessa tolkningar lutar sig inte endast mot det som egentligen uttalas utan hur det uttalade 

egentligen sägs, vilken betoning de lägger i uttalandena. Detta hade jag inte kommit genom en 

kvantitativ undersökning då den enligt Eliasson (2006) mer står för analys av numerisk data.  

Även om valet av metod kändes självklar har jag under intervjuerna dock känt en oro över 

min egen roll som intervjuare då detta var en ovan roll för mig. Det jag kände mest oro över 

var dock att jag inte skulle kunna hålla mig objektiv då jag själv sedan länge har varit 

intresserad av att utbilda mig till speciallärare vilket även ledde till intresset för 

undersökningen. Detta innebar att jag från början var väldigt nyfiken och ville bara samla in 

all information jag någonsin kunde få från informanterna. När jag byggde upp och 

formulerade min intervjuguide försökte jag dock tänka efter och värdera vilken information 

som verkligen var relevant för att jag skulle kunna besvara mitt syfte. Efter den första 

intervjun försökte jag även att fokusera ytterligare genom att inte ställa lika många följdfrågor 

då jag upptäckte att vi genom dessa svävade ut på andra områden i samtalen. Detta kan dock 

bero på att jag ställde följdfrågor på fel områden och att jag ställde dem på fel sätt. Detta på 

grund av min ovana som intervjuare. Den korta intervjuguiden som enligt Eliasson (2006) ger 

intervjupersonen kan också ha varit ett bidrag till dessa utsvävningar. Jag är dock ändå glad 
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över att det blev så i de två första intervjuerna då dessa gav mig en mycket bättre helhetsbild 

över intervjupersonernas synsätt. I de två sista intervjuerna fick jag mer direkta svar på mina 

frågor men hade svårare att få en bild över informanternas vidare tankar kring yrkesrollen. 

Så här i efterhand ångrar jag att jag endast kontaktade ett av lärosätena. Anledningen att jag 

gjorde det var att jag var rädd för att jag skulle behöva ta med aspekter kring skillnader i deras 

utbildning och att detta skulle ha tagit för stort utrymme i arbetet. Jag hade dock kunnat bortse 

från detta till viss del och istället fått en bredare bild av upplevelsen av både 

speciallärarutbildningen och den nuvarande yrkesrollen. Detta får jag dock ta med mig som en 

lärdom och en rekommendation för den som vill göra en utökad studie på området. Jag 

upplever ändå att jag genom de utförda intervjuerna har fått en samlad bild över de 

nyexaminerade speciallärarnas aktuella situation. Genom att svaren från intervjuerna varit så 

pass lika tror jag även att ytterligare intervjuer endast skulle bekräfta den bild som redan förts 

fram. Detta skulle dock stärka uppsatsens giltighet ytterligare varav fler intervjuer hade varit 

befogat.  

6.3 Undersökningens giltighet  

Med giltighet menar jag här om studien kan anses som trovärdig och om den på så sätt kan stå 

som exempel för hur speciallärare verkligen upplever sin yrkesroll. Målet med 

undersökningen var dock inte att uppnå någon total sanning kring detta utan mer att resultatet 

skulle visa exempel på hur det kan vara. En annan benämning på giltighet skulle kunna vara 

reliabilitet som enligt Eliasson (2006) handlar om att undersökningen ska vara pålitlig, att den 

ska gå att upprepa och ändå visa samma resultat. Detta är inte aktuellt i denna undersökning 

då svaren beror på så många olika aspekter som kan påverka resultatet. Reliabilitet känns mer 

aktuellt i en kvantitativ underökning. Validitet är dock ett begrepp som enligt Eliasson 

handlar om att undersökningen ska mäta det som undersökningen avsåg att mäta. Detta kan 

anses som mer relevant för denna undersökning då jag under hela studien utgått från ett syfte 

och frågeställningar som jag avsett att besvara. Detta upplever jag att jag har gjort men har 

kanske under vissa delar av studien svävat ut då jag fängslats av intervjupersonernas 

intressanta uttalanden. 

I frågan om studiens giltighet måste jag säga att jag ganska tidigt under arbetet upptäckte att 

två av speciallärarna gav väldigt liknande svar. Förvisso ligger alla speciallärarnas svar 

ungefär i linje med varandra men dessa två personer använde i vissa fall precis samma 

benämning på vissa saker. De båda uttrycker till exempel att de i verksamheten upplever att 
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de endast släcker bränder. De båda benämner sig även som skrubbtanter som emellanåt 

förväntas ha något slags trollspö som de ska kunna använda för att göra underverk med 

eleverna. Jag känner här en viss osäkerhet kring att deras uttalande är så snarlika varandras. 

Jag vet att de gått samma utbildning och därigenom fått samma värderingar men jag fick även 

veta att de träffas regelbundet och att de då säkerligen för över vissa värderingar till varandra. 

Detta får jag ta till mig som en kritik av studiens tillförlitlighet. Tanken med enskilda 

intervjuer var ju att speciallärarna inte skulle påverka varandra med deras svar. Nu har de 

ändå påverkat varandra genom att de träffats och diskuterat sin yrkesroll, även under studiens 

gång. Om jag hade vetat detta från början hade jag även försökt få delta under ett av deras 

möten som deltagande observatör för att se vad de själva tar upp i samtalen om deras yrke. 

Trots detta upplever jag ändå att jag kan lita på att de enskilda speciallärarnas uttalanden 

faktiskt står för deras egna upplevelser av deras situation och att det bara är så i det här fallet 

att de tycker väldigt lika. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

För fortsatta studier kring området skulle det, som jag tidigare nämnt, lämpa sig att kontakta 

speciallärare som tagit ut speciallärarexamen från fler än ett lärosäte. Inom ett år finns även 

ett större utbud då även de speciallärare som läst på halvtid hunnit tagit ut sin examen.  

Intressant vore även att höra skolledarnas egna upplevelser av vilka förväntningar de har på 

speciallärarna och vilken roll som de har tänkt sig att speciallärarna ska fylla. I denna studie 

har endast speciallärarna fått kommit till tals. I en utökad studie skulle det även vara intressant 

att höra hur elever, föräldrar och övriga kollegor upplever speciallärarnas roll i skolan. 
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Bilaga1 

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, 



 

42 

 

- 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.  

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. 
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Bilaga2 

Specialpedagogexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 2001:23) 

Omfattning Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 

högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen.  

Mål För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 

för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd 

inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.  

Kunskap och förståelse För specialpedagogexamen skall 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, och 

- visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.  

Färdighet och förmåga För specialpedagogexamen skall 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 kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 

med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer, 

- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

- 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.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt För specialpedagogexamen skall 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 
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- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete)  

För specialpedagogexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.  

Övrigt I examensbeviset skall det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd.  

För specialpedagogexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

Vad har du för bakgrund innan du genomgick speciallärarutbildningen? 

Beskriv speciallärarutbildningen avseende: 

- Inriktning 

- Innehåll 

- Mål 

Beskriv ditt arbete som speciallärare avseende: 

- Anställningsform & omfattning 

- Uppdrag/Arbetsbeskrivning 

- Arbetssätt & Arbetsområden 

- Utmaningar med yrket 

- Det bästa med yrket 

- Samarbetet på skolan 

- Mål med verksamheten 

 

Sammanfatta vad du som nyexaminerad speciallärare upplever att du har för roll i dagens 

skola. 

 

Följdfrågor: Hur upplever du…? Vad menar du med…? Varför tror du att…? 

 

 

 

 


