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Sammanfattning 

Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag 

eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Man 

brukar säga att förändring tar tid och vi ville undersöka var vi befinner oss nu.   

Vårt syfte med studien var att fördjupa vår förståelse av hur speciallärare och 

specialpedagoger i språk-, skriv- och läsutveckling verkar på fältet. Detta gjorde vi med fokus 

på två frågeställningar: 

 Hur beskriver speciallärare/specialpedagoger sin yrkesroll? 

 Hur implementeras stödinsatser på skolan enligt speciallärarna/specialpedagogerna? 

Vi använde en kvalitativ forskningsansats då denna möjliggjorde det direkta mötet och 

interaktionen som skapas mellan människor när de samtalar om ett ämne som intresserar dem. 

Metoden vi använde oss av var semistrukturerade intervjuer med 11 verksamma 

speciallärare/specialpedagoger inom grundskolans årskurs F-6 varav en intervjuperson arbetar 

inom grundsärskolan. Intervjupersonerna är sysselsatta både bland de yngre (F-3) och de äldre 

(4-6) eleverna, de har olika lång erfarenhet av att arbeta som speciallärare/specialpedagog och 

två S håller på med sin utbildning. Resultatet visade på många och höga förväntningar på 

speciallärarrollen, att undervisningen är överrepresenterad i schemat och att få speciallärare 

deltar i skolutvecklingsfrågor utifrån sin speciallärarkompetens. Slutsatser vi kan dra från vår 

studie är att speciallärarens uppdrag är mångfacetterat och komplext. Att det finns variationer 

i perspektiv och förhållningssätt ute på skolorna, vilket resulterar i variationer på hur särskilt 

stöd bedrivs på skolorna. Våra verksamheter är byråkratiska och kan sätta käppar i hjulen när 

skolan vill effektivisera insatser. Implementering av stödinsatser påverkas av förhållningssätt i 

verksamheten på speciallärarrollen men även förhållningssättet till elever i behov av stöd. Vi 

kan också se att speciallärarens tänkta funktion, från den uråldriga synen, individfokuserad 

och särskiljande till kompetensberikad med förebyggande och utvecklande arbete med 

arbetsmiljö i fokus har en bit kvar. Olika förklaringar beskrivs kring detta. Vi anser att hela 

verksamheten och ledningen är viktiga för arbetet med elever i behov av stöd och 

speciallärarens möjligheter att påverka och använda sin kompetens till fullo. För att undvika 

ett parallellsystem av specialpedagogik behöver vi ge specialundervisningen ett naturligt 

utrymme i den reguljära undervisningen och att specialläraren blir en lagmedlem, för 

förändring krävs samarbete där alla bidrar med sin kompetens. 

 

Nyckelord: Förhållningssätt, inkludering, samarbete, speciallärarens yrkesroll, 

specialpedagogiska stödinsatser.  



2 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning....................................................................................................................................... 1 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................. 4 

2.1 Teoretiska perspektiv på specialpedagogik ................................................................................... 5 

2.2 Specialpedagogiska perspektiv i specialpedagogisk verksamhet .................................................. 7 

2.3 Historisk tillbakablick ................................................................................................................... 8 

3. Styrdokument ...................................................................................................................................... 9 

3.1 Inkludering i forskning och styrdokument .................................................................................. 10 

4. Specialläraren .................................................................................................................................... 13 

4.1 Speciallärarens uppdrag .............................................................................................................. 13 

4.2 Speciallärarkompetens ................................................................................................................. 15 

5. Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 16 

6.  Metod ............................................................................................................................................... 17 

6.1 Metodval ...................................................................................................................................... 17 

6.2 Urval ............................................................................................................................................ 17 

6.3 Genomförande ............................................................................................................................. 18 

6.4 Tillförlitlighet .............................................................................................................................. 18 

6.5 Etiska överväganden .................................................................................................................... 19 

6.6 Databearbetning/analys ............................................................................................................... 20 

7. Resultat .............................................................................................................................................. 20 

7.1 Arbetsuppgifter ............................................................................................................................ 21 

Utredning .............................................................................................................................................. 21 

Undervisning ......................................................................................................................................... 21 

Utveckling .............................................................................................................................................. 22 

7.2 Organisation kring stödinsatser ................................................................................................... 23 

Implementering av stödinsatser - EHT .................................................................................................. 23 

Samarbete .............................................................................................................................................. 24 

Informella möten ................................................................................................................................... 24 

7.3 Perspektiv på stödinsatser ........................................................................................................... 24 

Inkludering ............................................................................................................................................ 24 

Fördelning av stöd................................................................................................................................. 25 

7.4 Förväntningar på professionen .................................................................................................... 26 

Skolkultur och förhållningssätt.............................................................................................................. 26 



3 
 

Quick fix ................................................................................................................................................ 27 

Egna visioner ......................................................................................................................................... 27 

Förebyggande arbete ............................................................................................................................ 28 

Flexibelt schema .................................................................................................................................... 28 

8. Diskussion ......................................................................................................................................... 28 

8.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 29 

8.2 Resultatdiskussion och slutsatser ................................................................................................ 30 

Hur beskriver speciallärarna/specialpedagogerna sin yrkesroll? ........................................................ 30 

Hur implementeras stödinsatserna? ...................................................................................................... 32 

Slutord och vidare forskning ................................................................................................................. 35 

9. Referenser .......................................................................................................................................... 36 

10. Bilagor ............................................................................................................................................. 41 

Bilaga 1 Examensordning för speciallärare ....................................................................................... 41 

Bilaga 2 Missivbrev........................................................................................................................... 43 

Bilaga 3 Information gällande forskningsetiska principer ................................................................ 44 

Bilaga 4 Intervjuguide ....................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inledning  
På politisk nivå har det sedan 90-talet önskats förändringar kring den specialpedagogiska 

rollen i skolorna. Den gamla rollen skulle ut ur skrubben och verka på ett nytt sätt. I artikeln 

”Historiskt bagage tynger yrkesrollen” beskriver Göransson (2015) att speciallärare och 

specialpedagoger upplever att de inte ges förutsättningar för att arbeta utifrån det som står i 

examensordningarna. Det finns heller inte juridiska styrdokument att ta stöttning av gällande 

speciallärarens uppdrag, i Skollagen nämns inte speciallärare eller specialpedagoger. Snarare 

nämns vikten av att ”sätta in specialpedagogiska insatser” när man talar om särskilt stöd 

(Skollagen, 2010:800). Diskussionen om särskilt stöd och vem som ska ”lösa” elevernas 

svårigheter i skolan blir problematisk om perspektiv och erfarenheter spretar och vi har få 

politiska bestämmelser att luta oss mot. Sätter den gamla synen på specialläraren käppar i 

hjulen för oss? Enligt vår mening är speciallärarens drivkraft att arbeta mot visionen om en 

tillgänglig skola för alla. Att skapa en skola för alla handlar om så mycket mer än skolan som 

verksamhet, utan hur vi ska skapa ett samhälle för alla. Skolan speglar samhället och vise 

versa. 

 

Nilholm uttalar sig i en artikel från Skolverket (2015) att de elever som i någon mening ses 

som avvikande är den aspekten som traditionellt studeras inom specialpedagogisk forskning 

och fokus i den är hur dessa elever ska kunna passa in i skolan. Forskningen undersöker och 

ifrågasätter däremot inte i samma omfattning skolans sätt att fungera och hur den kan 

anpassas och utformas för att passa alla elever, ett synsätt som studeras i den radikala 

inkluderingsforskningen. Här ser vi alltså ett “hål” att fylla, genom att studera hur synen på 

speciallärarens uppdrag är dag. 

 

Utifrån begreppen tillgänglighet och inkludering som förespråkas av många företrädare inom 

utbildningar och forskning, kan den äldre speciallärarens yrkesuppdrag inte minst uppfattas 

föråldrad, utan även som en motsättning till tillgänglighet och inkludering i skolan. Man 

brukar säga att en förändring i skolan tar lång tid, var befinner vi oss 

nu?  Specialundervisningen har i många fall betraktats som ett parallellt spår till den vanliga 

undervisningen (Florian, 2010b). Detta väcker naturligtvis tankar om hur 

specialundervisningen ska bedrivas för att utnyttja kompetensen på bästa sätt och hur 

tillgängligheten för alla barn i skolan på bästa sätt ska främjas. Upplevelsen av speciallärarens 

utmaningar är inte bara alla elevers olika behov och svårigheter som ska tillgodoses utan även 

om yrkesrollen i sig medför en förvirring i vem som ska göra vad. I Sandström, Klang och 

Lindqvists studie (2017) tittar man på pedagogers förståelse för särskilt stöd och extra 

anpassningar och man lyfter farhågan att införandet av särskild utbildning legitimerar 

systemet att avstå från att ge stöd i den ordinarie undervisningen och därav kan förvirring 

uppstå mellan yrkesrollerna, vem som ska göra vad och för vem. 

2. Bakgrund 
När en elev i svårigheter lämnar skolan bakom sig med misslyckanden och ofullständiga 

betyg följer ytterligare misslyckanden med att komma in på arbetsmarknaden och 

utanförskap. Det i sig är ett misslyckande för såväl skola som samhälle. När skolan blir allt 
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mer målstyrd och kraven ökar både på verksamma i skolan men också på elever, behöver vi 

något att ta till. Stora förväntningar och fokus riktas då ofta till specialpedagogiken och som 

inriktning har den inom pedagogiken fått ett alltmer betydande fokus (Bruce, 2018). För att ta 

oss in i speciallärarens yrke behandlar vi olika perspektiv på specialpedagogiken, hur det 

historiskt sett ut kring skolan och specialpedagogiska frågor, till att sedan presentera aspekter 

på speciallärarens uppdrag. Delar i detta avsnitt är taget från ett tidigare arbete som skrivits av 

Forselius
1
 (2016). 

2.1 Teoretiska perspektiv på specialpedagogik 

Inom det specialpedagogiska forskningsfältet finns ett flertal perspektiv och för att få ett 

grepp om hur komplext det specialpedagogiska området är, så har vi valt att utifrån viss 

litteratur beskriva de vanligaste perspektiven. Detta för att få en överblick och bättre 

förståelse för vad de olika perspektiven innebär. Dess funktion är att underlätta för forskaren 

hur forskningsfältet kan uppfattas, avgränsas och förstås. Perspektiven kan ”… kopplas till 

olika uppfattningar om orsaker och konsekvenser av en elevs skolproblem” (Ahlberg, 2013, s. 

54). Vi väljer att främst tillämpa den definition som Ahlberg (2013) och Nilholm (2007) 

använder sig av beträffande perspektiv och kompletterar med ett som presenteras i Sandström, 

Nilsson och Stier (2014) samt Skrtic’s (1991, 1995) teori om att skolor är byråkratiska. 

 

I detta avsnitt tar vi avstamp i de fyra överordnade perspektiv som Ahlberg (2013) beskriver, 

individperspektivet, organisations- och systemperspektivet, samhälls- och strukturperspektivet 

samt relationellt perspektiv. Sedan övergår vi till att beskriva de tre perspektiv som Nilholm 

(2007) lyfter fram, kompensatoriskt, kritiskt och dilemmaperspektiv. Därefter avslutar vi med 

att lyfta fram Skrtic’s (1991, 1995) perspektiv om att skolor är byråkratiska. I texten vill vi 

även påvisa att det i de olika perspektiven ingår ytterligare vinklingar. 

  

Individperspektivet pekar på att svårigheterna ligger hos individen själv och förklaringar söks 

hos individen. Nästa perspektiv är organisations- och systemperspektivet, där skolan som 

organisation är i fokus och förklaringar till skolproblem söks där. 

 

I det tredje perspektivet som benämns samhälls- och strukturperspektiv söks förklaringar till 

skolproblem i samhällsstrukturen. I detta perspektiv handlar det om hur själva relationen 

mellan samhälle och skola fungerar och t.ex. vilka samverkansformer det finns att tillgå för att 

stödja elever i svårigheter. Det relationella perspektivet är det fjärde perspektivet vilket 

handlar om interaktion och relationer. Där söks förklaringar till problem i skolan, i själva 

mötet mellan eleven och den miljö som finns runt omkring, det handlar om samspel och 

relationer både på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå. Perspektivet handlar om hur väl 

skolan lyckas anpassa och utarbeta verksamheten så att eleven kan uppnå skolans mål 

(Hylvander & Guvå, 2017; Persson, 2013). Betoningen ligger på själva samspelet mellan elev, 

undervisning och utformning av verksamhet. Det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet, KoRP är ett exempel på ett relationellt perspektiv (Ahlberg, 2013). Detta 

perspektiv handlar om att fokus riktas mot ”... inkluderings- och exkluderingsprocesser i 

                                                           
1
 Forselius, studentuppgift (2016) 
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skolans sociala praktik och relationer och kommunikation mellan skilda ansvarsnivåer och 

aktörer i skolans verksamhet” (Ahlberg, 2013, s. 114). 

 

Nilholm (2007) beskriver tre perspektiv nämligen det kompensatoriska perspektivet, kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Det förstnämnda överensstämmer delvis med 

individperspektivet där den enskilda eleven ska kompenseras för sina brister. Det kan handla 

om elever som är döva, hörselskadade, har synnedsättning eller är blinda och elever i 

problematiska lärandesituationer (t.ex. lässvårigheter, psykosociala svårigheter). Denna 

benämning kan ses något problematisk ”... eftersom hela skolans utbildning enligt Skollagen 

ska ha ett kompensatoriskt perspektiv, dvs. stödja och hjälpa barn och elever som inte har 

samma förutsättningar som andra” (Ahlberg, 2013, s. 50). En central fråga i perspektivet är 

hur eleven kompenseras för sina brister utan att hen upplevs utpekad samt vilka 

kompenseringar som behövs (Lundqvist, 2018). Hylvander och Guvå (2017) lyfter i detta 

sammanhang fram det kategoriska perspektivet där en individs svårigheter beror på 

hemförhållanden, begåvning eller funktionsnedsättningar. De uppkomna svårigheterna ses 

som att de avviker från vad som anses normalt och eleven ses som bärare av svårigheterna. 

 

I det kritiska perspektivet sätts specialpedagogikens vara eller inte vara i fokus och den 

verksamheten ses snarare som att den pekar ut och marginaliserar eleverna (Nilholm, 2007; 

Ahlberg, 2013; Lundqvist, 2018). Forskare med detta perspektivfokus är företrädare för 

inkludering och Lundqvist (2018) uttrycker att perspektivet ”... medför bland annat att 

exkludering och nyttan med diagnoser undersöks och problematiseras” (s. 37). I perspektivet 

vill man söka orsaken till misslyckanden i skolan utanför eleven och den goda miljön ska 

tillmötesgå den stora mångfalden av elever. Man kan “... inte lokalisera problem till eleven 

utan elevers olikheter bör snarare ses som resurser för skolans arbete” (Nilholm, 2007, s. 39). 

 

Dilemmaperspektivet fokuserar på hur personal och ledning kan hantera svåra val och olika 

dilemman i utbildningssammanhanget (Lundqvist, 2018). En central fråga är att samtidigt som 

utbildningssystemet ska anpassas efter elevers olikheter så ska elever uppnå likartade 

kunskaper och färdigheter under samma tid (Nilholm, 2007; Ahlberg, 2013). Det 

kommunikativa perspektivet som är teoretiskt förankrat inom dilemmaperspektivet har fokus 

på komplexiteten i olika dilemman.  Perspektivet kan fungera ”... som ett verktyg för att 

främja inkludering i klassrummet” (Sandström et al. 2014, s. 13) och i detta perspektiv gynnas 

lärande av olikheter. Det kan till exempel handla om att ha olika erfarenheter, värderingar 

eller kunskaper som kan introduceras, diskuteras och förstås genom kommunikation i syfte att 

få förståelse för den andres perspektiv. 

 

Skrtic (1991, 1995) diskuterar specialundervisningen på ett intressant sätt för denna studie. 

Han menar att skolor är byråkratiska och att detta resulterar i att skapandet av god 

undervisning, inkluderande och demokratiska verksamheter blir ytterst problematiska. Det 

belyses två olika byråkratier som hotar, maskinbyråkrati och professionell byråkrati. Han 

beskriver maskinbyråkratier som skolor som fortfarande är organiserade efter formella och 

standardiserade procedurer, där effektivitet och lösningsfokus behandlas genom dessa 

formella rutiner. Det andra hindret för skolornas utveckling för inkludering är den 
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professionella byråkratin som innebär att skolorna styrs av en professionalistisk kultur. I 

denna kultur skiljer man på “ditt och mitt” arbete utifrån profession. Det kan sära pedagoger 

åt, resultera i ensamarbete och att det legitimerar specialundervisningen till att ansvara för 

vissa elever. Abbot (1988) benämner detta som en fråga om “vem som har kontroll över vad” 

och om en profession tilldelas full befogenhet över ett område så omöjliggör det överträdande 

av andra yrkesgrupper. Enligt Skrtic kan även båda kulturerna råda på en och samma skola. 

För att bryta detta skulle skolorna helt behöva rekonstrueras (Skrtic, 1995). Skrtic vill istället 

att skolor antar en temporär lösning i denna byråkratiska problematik, något han benämner 

adhokrati. I en sådan skulle pedagogerna demokratiskt diskutera behov, lösningar och 

resurser fördelas utifrån det. Det skulle innebära att man tog avstånd från standardiserade 

processer och specialiserade professioner.  

               2.2 Specialpedagogiska perspektiv i specialpedagogisk verksamhet 

Det finns mycket forskning inom området specialpedagogik men ingen enkel definition. 

Specialpedagogiken är även starkt påverkad av utbildningspolitiska mål, bestämmelser och 

styrdokument där intentioner formuleras om hur skolan ska bedriva sin verksamhet (Ahlberg, 

2013). Antingen kan specialpedagogiken ses som en del i pedagogikområdet där komplexa 

lärandesituationer diskuteras (Lang, Lansheim & Ohlsson, 2012), eller så kan det ses som en 

egen disciplin, som alltid behövs och står bredvid pedagogiken att ta till vid problemlösning 

och förebyggandet av problem (J. Lundqvist, personlig kommunikation, 2016-08-29). 

 

Ur ett individperspektiv säkerhetsställs i första hand om individen behöver medicinsk hjälp 

eller någon form av psykologiskt stöd. Intentioner kan även ses utifrån ett 

kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv där problemen relateras till begåvning, 

hemförhållanden eller ett syndrom, men själva utgångspunkten blir den enskilda individen 

och dess problematik. Specialpedagogiken bör inte ses som en åtgärd endast för elever i 

svårigheter, utan uppmärksammas i sin helhet. Det handlar om att se samhället, miljön och 

organisationen kring elever i svårigheter, ur ett så kallat organisations- och systemperspektiv 

(Ahlberg, 2013) och likt Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Öquist, 2008). 

Förändringar i organisationen kan ibland vara tillräckligt för att skapa goda förutsättningar till 

elevers utveckling (Skolverket, 2014; Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv anses utveckling ske i samspel med andra, vilket 

framkommer såväl i Skollagen som i läroplanerna (SFS, 2010:800, Skolverket, 2016). Dagens 

skola tenderar dock att arbeta alldeles för riktat mot det individuella perspektivet och med all 

säkerhet finns det olika förklaringar till det. Dessvärre florerar det individinriktade 

perspektivet runt om i landet såsom särskilda undervisningsgrupper, special- och särskolor. 

Även när det gäller dokumentation förväntas det belysa den enskilda individen t.ex. 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram (Nilholm & Göransson, 2013). Reformer 

och intentioner har ändrats men inte arbetet ute på skolorna (Ahlberg, 2013). En möjlig orsak 

kan vara brist på kunskap om hur inkludering tillämpas i den praktiska verksamheten 

(Ahlberg, 2013). Hon föreslår att man skapar möjligheter till kommunikation så att teori och 

praktik kan sammanflätas. I Skolinspektionens granskning (Skolverket, 2012) framhävs att 

specialläraren/specialpedagogen med dess kompetens har ett begränsat inflytande över 
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skolors utvecklingsarbete. Kompetensen borde i större utsträckning användas av rektorer för 

att förbättra måluppfyllelsen (Ahlberg, 2013; Bruce, 2018). 

2.3 Historisk tillbakablick 

För att utveckla och vidga vår förståelse presenteras ett historiskt perspektiv på 

speciallärarrollen och hur stöd för elever i skolan tidigare har organiserats. Det vi har i 

bagaget kan hjälpa oss förstå hur det ser ut idag. 

 

I Sverige inrättades folkskola då det 1842 beslutades att alla barn skulle tillgodoses med vissa 

kunskaper och färdigheter. Redan då debatterades hur man skulle bära sig åt med elever som 

ansågs avvikande och bedömdes ha svårigheter att följa med i undervisningen. De fick inte 

tillgång till särskilt stöd, utan istället sänktes kraven. Något senare infördes hjälpklasser, 1879 

registrerades den första i Norrköping. I dessa kunde det främst handla om elever som var 

“allmänt stökiga” men även elever med begåvningsnedsättning började placeras i särskolor 

eller andra anstalter (Ahlberg, 2013). 

 

Det dröjde ända till 1900-talet som diskussionerna kring “de svaga” började, en diskussion 

som pågår än idag, med individen kontra gruppens behov. Dock ansågs det att varken gruppen 

eller de lågt begåvade barnen skulle gynnas med dess närvaro i klassen. Problematiken löstes 

genom att fler särskolor eller hjälpklasser infördes och segregeringen fick troligtvis sitt 

uppsving när intelligenstest på 1920-talet presenterades. Nu förenklades att kunna fastställa 

barns begåvning och att finna lämpliga särlösningar för vissa elever. Senare byggdes 

specialklasser för olika funktionsnedsättningar och syftet var att minska den intellektuella 

spridningen inom den ordinarie klassen och öka effektiviteten för både svag- och 

normalbegåvade barn. Det var inte förrän senare dessa specialklasser kompletterades med 

stödundervisning för elever i behov av stöd i den reguljära skolan och till den ordinarie 

klassen (Ahlberg, 2013).  

 

Begreppen segregering, organisatorisk differentiering, integrering och inkludering blir 

mycket centrala för förståelsen av hur skolan praktiserat det specialpedagogiska stödet och det 

har varierat och förändrats över tid (Östlund, 2018). Kort innebär integrering att elever med 

funktionsnedsättning placeras i befintliga, vanliga klassrum utifrån tanken att de ska anpassa 

sig efter de krav som finns. Detta synsätt leder till segregering och stor utsatthet. Inkludering 

däremot innebär att hinder för inlärning elimineras genom att en flexibilitet i metoder används 

som anpassas utifrån olika styrkor, behov och inlärningsstilar (Ahlberg, 2013). Östlund 

(2018) belyser de idéer som introducerades i början av 1900-talet om att skolan skulle vara till 

för alla elever och sammanhållen. Ofta handlade det i realiteten i stället om att elever 

separerades från undervisningen om de inte nådde upp till skolans krav. Organisatorisk 

differentiering var vanligt vilket innebar att eleverna av olika orsaker delades upp i skilda 

grupper, klasser eller skolformer. Uppdelningen grundades oftast i någon form av 

kännetecken som att eleverna i dessa grupper ansågs få ett bättre mer kvalitativt stöd 

tillsammans med likasinnade. Dessa elever drog även ner undervisningstakten för övriga 

elever vilket störde ordningen då tempot bromsades. Att hantera elever på detta sätt genom att 

de särskiljdes från sin vanliga klass ledde också till segregering. 
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Efter andra världskrigets slut påbörjades en diskussion i Europa om att utbildningen skulle 

vara en grundläggande mänsklig rättighet och tillgänglig för alla (Persson, 2013). På 1950- 

och 60-talen började begrepp som integration och mainstreaming introduceras (Nilholm, 

2007). Det skulle innebära en idé om hur de ordinarie skolmiljöerna skulle kunna tillmötesgå 

elever i behov av särskilt stöd. Integreringen kritiserades starkt eftersom de miljöer som 

eleverna placerades in i inte anpassades i tillräckligt hög grad för att kunna tillgodose 

elevernas behov. Detta ledde till att allt fler elever fick sin placering i vanliga klasser. Ett 

missnöje mot integreringstanken tog fart vilket ledde till att begreppet inkludering växte fram, 

“... man ville helt enkelt säga och göra något nytt i relation till elever i behov av särskilt stöd” 

(Nilholm, 2007, s. 90) och begreppet lanserades på allvar i mitten av 1990-talet. 

 

Begreppets internationella genombrott räknas från juni 1994, då 92 länder och 25 

internationella organisationer samlas i spanska Salamanca till en konferens om 

specialundervisning som leds av FN, The World Conference on Special Needs Education, då 

Salamancadeklarationen undertecknas (Svenska Unescorådet, 2006; Malmqvist, 2017; 

Persson, 2013). Enligt deklarationen ska undervisningen ”... bygga på sunda och välprövade 

pedagogiska principer, en pedagogik som är anpassad till alla barns förutsättningar och 

därmed komma alla barn tillgodo” (Groth, 2007, s. 23). Oavsett vilka svårigheter och 

olikheter barn uppvisar så ska undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ske 

tillsammans vilket skapar sammanhållning. Deklarationens grundregel är att under samma 

period ska alla barn få samma undervisning men olika elever kan behöva olika stöd och hjälp 

(Groth, 2007). 

 

Sammanfattningsvis handlar inkludering om att undervisningssituationen anpassas och 

förändras för att passa den naturliga variationen hos elever (Nilholm, 2007). Syftet är att alla 

elever ingår i en lärandegemenskap, där de har ett bra lärandeutbyte utifrån sina 

förutsättningar och individuella behov (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2016). Inkluderande 

undervisning är ett rikt nyanserat begrepp som handlar om ett flertal aspekter såsom t.ex. 

acceptans av olikheter, attityder, värderingar, placering samt vilka resurser som finns att tillgå 

t.ex. speciallärare och psykologer (Mitchell, 2015). 

3. Styrdokument  
Vad vi har att förhålla oss till i skolan när det kommer till barnens utveckling och lärande ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv är minst lika viktigt. Det ger oss riktlinjer för vad skolan ska 

ta avstamp från och för att sedan kunna urskilja vad som kan tänkas vara speciallärarens 

uppdrag. 

 

I Skollagen framgår det att skolan ska främja ” alla barns och elevers utveckling och lärande” 

och hänsyn ska tas till ”barn och elevers olika behov”. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollagen 2010:800, 

kap 4). 
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I styrdokumenten poängteras det att genom användning av nationellt kartläggningsmaterial 

eller bedömningsstöd, resultat på nationella prov eller via pedagoger och vårdnadshavare 

befaras att en elev inte kommer nå kunskapskrav som minst ska uppnås, bör eleven skyndsamt 

få stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Nya formuleringar 

som att stödet ska implementeras med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet om det 

inte är uppenbart obehövligt. I den nya formuleringen som träder i kraft 2019-07-01 står det: 

 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning (Skollagen 2010:800, kap 7). 

 

Vidare säger Skollagen (2010:800), om en utredning visar att en elev inte befaras nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om 

det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn 

ska i sin tur se till att en utredning av en elevs behov av särskilt stöd sker skyndsamt. Denna 

utredning ska också innehålla hur detta stöd ska tillgodoses samt om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska 

eleven ges sådant och då ska ett åtgärdsprogram upprättas. Stödet ska ges med utgångspunkt i 

elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i 

form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon 

annan. (Skollagen 2010:800, kap 9). 

 

I styrdokumenten framhålls även att samråd ska ske genom elevhälsan om det inte är 

uppenbart obehövligt. Under avsnittet Elevhälsa står det att skolan ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevens behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses 

(Skollagen 2010:800, kap 2). Viktigt att poängtera är dock att begreppet inkludering inte 

används i de svenska styrdokumenten, “Däremot förekommer det i internationella 

konventioner som Sverige anslutit sig till såsom FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 36). Där står ”... att 

konventionsstaterna är skyldiga att säkerställa rätten till utbildning för personer med 

funktionsnedsättning i ett inkluderande utbildningssystem” (Ds 2008:23, artikel 24, § 1, s. 

73). 

3.1 Inkludering i forskning och styrdokument 

Våra lagar och bestämmelser slår fast vid allas rätt till en likvärdig utbildning, skolan ska 

tillgodose allas behov och anpassa undervisningen efter dess förutsättningar (SFS, 2010:800; 

Skolverket, 2016). Det finns dock inga förordningar på hur stödet ska utformas. När det 

kommer till det särskilda stödet framhäver Skollagen (SFS 2010:800) att det i första hand ska 

erbjudas inom den ordinarie elevgruppen. Det är vid särskilda skäl undervisningen kan 

utföras i en mindre elevgrupp eller enskilt. 
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En inkluderande skola, enligt Ahlberg (2013) och Nilholm och Göransson (2013) 

kännetecknas av acceptans av alla elevers olikheter där mångfald är en tillgång. Inkludering 

skulle kunna definieras som en vision om att uppnå ett mer inkluderande förhållnings- och 

arbetssätt. Men inkluderingsperspektivet kompliceras eftersom det råder otydlighet om vilken 

pedagogisk filosofi vi vill att skolan ska influeras av (Nilholm & Göransson, 2013). 

 

En typ av mål i läroplaner och Skollag lyfts fram och andra i den offentliga debatten. I 

styrdokumenten framhävs å ena sidan att skolan ska formas för att passa alla elever. Å andra 

sidan i dokumentationer såsom individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska fokus 

vara på den enskilda individen. ”Det gör att skolsvårigheter mest fortfarande ses som 

individuella problem där det är individens brister som ska kompenseras” (Nilholm & 

Göransson 2013, s. 33). Den svenska skolan har dock väldigt få kunskapskrav som kräver 

samverkan mellan elever (Nilholm & Göransson, 2013). Inkluderingsbegreppet används inte i 

styrdokumenten men likheter kan urskiljas som fastställer barns rätt till att lära och utvecklas 

tillsammans med andra (Skolverket, 2016). I många förordningar finns intentionen att främja 

en inkluderande undervisning, men eftersom skrivelserna är tolkningsbara kan det variera från 

en skola till en annan hur dessa rättigheter tillgodoses (Nilholm & Göransson 2013). 

 

I Salamancadeklarationen används begreppet integrering och tolkningen där kan göra att det 

uppkommer en distans till begreppet inkludering. Elever förväntas ”passa in” i en organisation 

som inte är organiserad för barns olikheter och dess rätt att vara just olika (Ahlberg, 2013). En 

mängd varierande beskrivningar finns av vad inkludering innebär vilket i sin tur bidrar till 

varierande uppfattningar av begreppet (Ahlberg, 2013; Florian, 2008; Malmqvist, 2017; 

Nilholm & Alm, 2010; Sandström, Nilsson & Stier, 2014; Spratt & Florian, 2015). Det 

diskuteras även om det är en idé för att spara pengar (Westling Allodi, 2016). Det handlar om 

att ta hänsyn till att det kommer att finnas skillnader mellan elever (Florian & Graham, 2014) 

och det gäller att utöka det som är vanligt tillgängligt för alla genom att erbjuda en mängd 

alternativ genom att förfina, anpassa och justera en metod istället för att använda flera 

(Florian, 2008; 2010a; 2010b). Stöd ska erbjudas så diskret som möjligt och passa in naturligt 

i de pågående klassrumsaktiviteterna (McLeskey & Waldron, 2007). För att uppnå villkoren 

för social- och lärandeutveckling bör eleven vara med och inte utanför gemenskapen i 

klassrummet (Ferguson, 2008).  

 

Studien som Asp-Onsjö (2006) har genomfört visade på tre olika benämningar på inkludering, 

rumslig, social och didaktisk inkludering vilket överensstämmer med det som Malmqvist 

(2017) benämner full inkludering. Stöd för detta finns även i hur Westling Allodi (2016) 

beskriver inkludering “Elever i behov av särskilt stöd betraktas i en inkluderande skola som 

en del av ett skolsystem som rymmer alla, är förutseende, välkomnande och medvetet om de 

skiftande behoven som elever kan uppvisa” (s. 3), detta finns även stöd för i artikeln av 

McLeskey och Waldron (2007). 

 

Utvecklingsarbetet kring inkludering i skolan blir problematiskt bl.a. på grund av att inte alla 

elever har möjlighet att uppnå kunskapskraven (Nilholm & Göransson, 2013). Här ser vi en 

av utmaningarna för specialläraren, där det gäller ”... att skapa balans mellan krav och 
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förmåga för att motivera och skapa tilltro till den egna förmågan hos eleverna” (Ahlberg, 

2013, s. 14). För att ett utvecklingsarbete ska komma till stånd krävs det att verksamheten 

diskuterar inkludering så att ett gemensamt ställningstagande för hur verksamheten ska 

organiseras kommer till stånd. Men det i sin tur förutsätter att verksamheten kritiskt granskar 

hur arbetet kring elever i svårigheter ser ut idag (Ahlberg, 2013). Eftersom inkludering (och 

att motverka exkludering) är eftersträvansvärt för en speciallärare/specialpedagog (J. 

Lundqvist, personlig kommunikation, 2016-08-29) problematiseras måluppfyllelsen eftersom 

det inte finns några politiska beslut om just detta (Nilholm & Göransson 2013). Författarna 

frågar sig vad konsekvenserna för visionen om en inkluderande skola blir eftersom det 

förekommer skillnader i styrdokumenten. ”Har man rätt att arbeta för att förbättra 

gemenskapen när det är individens situation som i huvudsak ska utvärderas?” (Nilholm & 

Göransson, 2013, s. 72). 

 

Szönyi (2012) uppmärksammar oss i ett mer kritiskt perspektiv och lyfter tankar om 

anpassningar i skolan. De krav och ansvar som skolan ställer på elever i form av delaktighet i 

sitt lärande och utveckling är ”... definierat utifrån ett tänk kring den förväntat `normala` 

eleven” (Szönyi, 2012, s. 47). Om utbudet av stöd för eleverna är så pass begränsat att många 

elever som har åtgärdsprogram inte skulle behöva det om ”basutbudet” för ”normala” elever 

varit mer varierat. ”Det vi kallar för särskilt stöd, blir särskilt just därför att vi har definierat 

var gränsen för var den normala variationen går. Det särskilda stödet ska gå till den `särskilda 

eleven`” (Szönyi, 2012, s. 47). Om man utgår från detta perspektiv får specialläraren en 

särskild roll i att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån detta faller det sig naturligt att 

ställa sig frågan, var gränsen går mellan pedagogik och specialpedagogik. Vi får olika 

definitioner beroende på vem vi frågar. Kompetensen att anpassa efter det breda sortiment av 

elever som finns i ett klassrum har dock en avgörande betydelse (Alatalo, 2011; Florian, 

2008; Tjernberg, 2013). Det i sin tur inverkar på vilka krav som ställs på 

specialläraren/specialpedagogen. Nilholm och Göransson (2013) påpekar dock det orealistiska 

med att skolor antas anpassa till alla elevers mångfald av behov. Istället ska de dilemman 

lyftas fram som uppstår och se hur man kan förebygga och anpassa dem. I ett 

inkluderingsperspektiv kan undervisningen istället ses som ett gemensamt medel för att nå 

individuellt definierade mål (Nilholm & Göransson, 2013) och för att ett utvecklingsarbete 

ska komma till stånd krävs ett starkt stöd av ledning och rektorer (Ahlberg, 2013). 

 

Enligt Skrtic (1995) kan en skola för alla skapas, en inkluderande sådan, om ett system av 

specialundervisning undviks. Han menar nämligen att i skolors byråkratiska 

specialundervisning, där elever placeras i ett specialundervisnings-system, istället legitimerar 

lärare i den reguljära undervisningen att slippa möta den komplexa utmaningen av elevers 

olikheter. Specialundervisningen utgör ett parallellsystem till det allmänna och om detta 

upprätthålls behöver skolorna heller inte förändras (Skrtic, 1991, 1995).  
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4. Specialläraren 
Vi har nu presenterat aspekter som rör speciallärarens uppdrag och det som kan 

problematisera utövningen i praktiken. I detta avsnitt diskuterar vi examensordningen och 

litteratur för att ytterligare precisera vad man tillskriver speciallärarens uppdrag. Idag bedrivs 

speciallärarutbildningen parallellt med specialpedagogutbildningen och den är en 

påbyggnadsutbildning på 90 högskolepoäng. I grunden krävs lärar- eller förskollärarexamen 

och tre års erfarenhet inom yrket. Specialiseringarna som först kom vid återinförandet 2008 

av speciallärarutbildningen var svenska och matematik. 2011 infördes specialiseringar inom 

hörsel, syn och språk samt utvecklingsstörning. Nämnas bör att likheterna mellan 

speciallärares skrivningar och specialpedagogens är mycket fler än skillnaderna. 

Speciallärarens tänkta funktion i dagens mått har gjort en dramatisk förändring. Från den 

uråldriga synen, individfokuserad och särskiljande till att vara kompetensberikad med 

förebyggande och utvecklande arbete samt med lärmiljöfokus (Byström, 2018). 

 

Tanke och praktik är emellertid inte alltid i linje med varandra och bilden av speciallärarens 

uppdrag är både otydlig och splittrad, eftersom yrket inte beforskats i så stor utsträckning, och 

innehållet i olika speciallärares (men också specialpedagogers) uppdrag tycks kunna skilja sig 

avsevärt åt. Det finns inget enkelt svar på vad detta kan bero på, men en möjlig tolkning är 

kanske att speciallärarens gamla roll fortfarande lever kvar och påverkar den nya rollen 

(Byström, 2018, s. 16). 

4.1 Speciallärarens uppdrag 

Examensordningen (bilaga 1) visar hur komplext speciallärarens uppdrag är, men för att 

förenkla redovisningen av uppdraget har vi valt att utgå från de tre delar som används i Bruce 

(2018). Kategorierna är undervisning, utredning och utveckling. Viktigt att uppmärksamma är 

att alla delarna är beroende av- och inverkar direkt på varandra. 

   

Undervisningsuppdraget är kopplat till specialisering och legitimation (Skolverket, 2016, SFS 

2010:800) och innebär att det särskilda stödet ska avses inom ramen för speciallärarens 

specialisering och grundläggande behörighet. Specialläraren bör förutom det särskilda stödet 

vara delaktig i arbetet med extra anpassningar men i första hand utifrån sitt utrednings- och 

utvecklingsuppdrag (Bruce, 2018). I examensordningen (SFS, 2011:688) kan vi se 2 

riktningar mot undervisning av elever. Speciallärarens förmåga beskrivs och kunskap kring ett 

individanpassat arbetssätt och delvis i formuleringen “fördjupad kunskap om barn och elevers 

språk-, begreppsutveckling och stimulans av denna” som undervisning. Specialläraren 

förväntas inte bara ha en god kännedom om individanpassat arbetssätt, metoder och strategier, 

utan även en god kännedom om elevers lärande, enskilda behov samt generella kunskaper 

kring språk- och begreppsutveckling. Enligt Bruce (2018) måste specialläraren inte minst ha 

en förståelse för den sårbarhet i språkutvecklingen som uppstår i mötet mellan lärmiljön och 

individen. Man betonar speciallärarens förmåga att arbeta förebyggande med svårigheter med 

hjälp av sina gedigna kunskaper inom området och att omsätta kunskaperna till specifika 

situationer och individer (Bruce, 2018). 

 

När det kommer till undervisning bör det reflekteras kring om det ska ske individuellt eller 

utifrån inkluderingsperspektivet i klass. Florian (2010b) frågar sig om inkludering kan ges 
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utan att elever blir segregerade och känner sig diskriminerade. Alla pedagoger bör aktivt 

undvika att särskilja eller markera vissa elever som ”olika”. För så länge vi fortsätter fokusera 

på vad som är annorlunda i klassrummet, försvaras ”normal” som en lämplig standard. Hon 

påminner om att de som arbetar inom specialutbildning inte kan ignorera problemen som 

uppkommer kring det, inte heller ändra på skolstrukturen. Men vi kan arbeta för att minska de 

negativa effekterna av struktur-problemen i samband med specialundervisning (Florian, 

2010b). I Sverige strävar vi efter inkluderande klassrum och skolor, Takala och Ahl (2014) 

menar att man bör dra nytta av en inkluderande pedagogik på liknande sätt som man arbetar i 

Skottland och England. En inkluderande pedagogik bör förstås av läraren när det kommer till 

elever i behov av stöd, med det perspektivet kan de söka stöd hos experter såsom speciallärare 

eller specialpedagoger. Med dess rådgivande roll och kompetens kan stöd fås i att engagera 

alla elever. En inkluderande pedagogik innebär ett fokus på vad som kan göras i klassrummet 

och skapa en optimal lärmiljö för alla, att utöka möjligheterna som finns i klassrummet och 

undvika markering av elever (Takala & Ahl, 2014). 

 

Organisatoriskt sett så kan specialundervisningen ”... ske inom klassrummets ramar, i 

smågrupper, som individuell undervisning utanför klassrummets ramar eller som en 

tidsbegränsad läskurs.” (Hagtvet et al, 2016, s. 20). Beträffande enskild undervisning säger 

Alatalo (2016) såhär; “Ibland kan man behöva öva sin egen stämma för att kunna spela med i 

orkestern och känna sig inkluderad” (Alatalo, 2016, s. 260). Allt är heller inte svart eller vitt, 

man kan också tyckas tänka att du missar skogen om du bara ser träden, men om du bara ser 

skogen, uppmärksammar du inte de enstaka träden (Takala & Ahl, 2014). 

 

Pedagogiska utredningar förväntas utföras av speciallärare vilket innebär utredning på flera 

nivåer. På individnivå innebär det att elevens olika förutsättningar utreds, på gruppnivå 

handlar det om lärandet och måluppfyllelse för alla elever där delaktighet och tillgänglighet 

möjliggörs i en inkluderande undervisning. Den tredje nivån är det organisationen som utreds, 

där det handlar om kompetenshöjning och resurser (Bruce, 2018). Vid en pedagogisk 

kartläggning utreder skolan med fördel alla dessa nivåer för att synliggöra problematik men 

också vad som fungerar för eleven. Kartläggningen ska vara lösningsorienterad och kunna 

peka på vad skolan kan förändra i sin verksamhet och lärmiljö för att skapa en bättre 

skolsituation för eleven. På så sätt kan förståelse och en god grund skapas för hur eleven kan 

stödjas. En viktig aspekt att synliggöra här är att utredningen som Runström Nilsson (2015) 

diskuterar även innebär att utreda dessa nivåer utifrån den enskilda individen, alltså att på 

gruppnivå se till hur eleven fungerar, hur det ser ut för eleven i klassen och undervisningen. 

På organisationsnivå kan själva organisationen ses över med utgångspunkt från den enskilda 

individens behov och förutsättningar. Det Bruce (2018) diskuterar i början av stycket kan mer 

synliggöra hela speciallärarens yrkesetik. 

 

Om den pedagogiska utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. Den ska läggas upp utifrån alla nivåer och utgå från det som 

framkommer i den pedagogiska kartläggningen (Runström Nilsson, 2015). Åtgärdsprogram 

fokuserar i huvudsak på individuella svårigheter, till exempel färdighetsträning och 

anpassning av läromedel (Emanuelsson och Giota, 2011; Runström Nilsson, 2015), mer sällan 
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dokumenteras elevens svårigheter sett ur ett större perspektiv. Det är vanligt att inte alls 

lärarens roll diskuterars, hur undervisningen är utformad och vilka krav som ställs på eleven, 

även bemötande och relation har betydelse (Runström Nilsson, 2015). Enligt författarinnan 

verkar det som att skolans tradition, kultur och kompetens många gånger ligger till grund för 

vilka åtgärder som sätts in. 

Beträffande utvecklingsarbetet, framgår det tydligt i speciallärarens examensordning (bilaga 

1) att det är en del av uppdraget. I speciallärarens beskrivning ser vi tydliga krav på 

förebyggande och utvecklande arbete av och insatser i elevens lärmiljö. Specialläraren 

förväntas stödja och undanröja hinder i elevens språk-, skriv-, och läsutveckling som har till 

syfte att även gynna alla elever (Bruce, 2018). 

Utvecklingsarbete innebär även att dela och kommunicera kunskap, såsom att på olika vis 

sprida nya forskningsrön och egen kunskap till kollegor och andra lärare på olika träffar eller 

möten (Bruce, 2018). Det centrala i specialpedagogiken är att pedagoger har sådan kunskap 

kring elevers lärande så att de tidigt upptäcker hinder och kan möta variationen av elever 

(Tjernberg, 2013). Kompetensutveckling påverkar i hög grad pedagogers uppfattning om hur 

framgångsrika de är i att undervisa elever med olika funktionshinder. Lärare och speciallärare 

som i hög grad betraktas som skickliga, är mer lika i sin uppfattning än lärare med lägre 

skicklighet beträffande att koppla ihop en elevens misslyckanden till skolfaktorer snarare än 

interna faktorer som kopplades till elever (Urbach, Brooke, Moore, Klingner, Galman, 

Haager, Brownell & Dingle, 2015). Viktiga kompetenser för att ge särskilt stöd är samarbete, 

kunskap om specifika metoder som är relaterade till ämnet som det ska erbjudas stöd i (Takala 

& Ahl, 2014). Det gäller att utjämna det gap som finns mellan elevers förutsättningar och 

omgivningens krav vilket stämmer med synsättet som studeras i den radikala 

inkluderingsforskningen (Skolverket, 2015). 

 

De tre uppdragen är minst lika viktiga trots att de nödvändigtvis inte är tidsmässigt exakt lika 

omfattande. Det är nu en ny tid och en ny speciallärarroll som ska verka i skolorna, vilket 

innebär slutet för att “... det enda som förväntades av specialläraren var att arbeta enskilt med 

en elev, isolerad från klassen” (Bruce, 2018, s. 23). I Bruces (2018) studie beskriver en 

speciallärare sitt uppdrag så här, som får sammanfatta denna del av arbetet: 

 

Specialpedagogik handlar, enligt min förståelse, inte om att hitta särlösningar för enstaka 

individer utan om hur man formar god undervisning för alla elever i en inkluderande skola. Jag 

tror på att koppla samman allmänlärare och speciallärare i ett reflekterande team för att 

förändra synen på specialpedagogiken samt att bidra till en skola för alla (Speciallärare i 

Bruce, 2018, s. 39). 

4.2 Speciallärarkompetens 

Kanske är det inte fullt så lätt att bara dela in specialläraruppdraget i tre kategorier när sedan 

kompetensen omtalas, det blir ju så mycket mer. Takala och Ahls (2014) studie om 

specialundervisning i svenska och finska skolor visade att det behövs kunskap och färdigheter 

relaterade till skolans arbete kring sociala emotionella utmaningar. Andra viktiga kompetenser 

för att ge särskilt stöd såsom samarbete, kunskap om specifika metoder som är relaterade till 

ämnet som det ska erbjudas stöd i lyfts fram. Utbildare i särskilt stöd bör ha kompetens i 
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samråd och kunskap om beteendemässiga utmaningar samt förändringar i pedagogiken. Det 

specialpedagogiska området är brett och kräver kunskap om interaktion och inte minst en god 

förståelse för barnet och organisationen i sin helhet. Det innebär att kunna ha ett 

”helikopterperspektiv” och se hur de olika systemen i vår miljö påverkar eleven, likt 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Öquist, 2008). 

 

I praktiken är perspektiven viktiga, det individuella som koncentrerar sig på den enskilda 

elevens behov medan organisationsperspektivet ser till hela skolans miljö, arbeta i lärarlag 

och utveckla skolan till en bättre lärmiljö för eleverna. Dessa perspektiv behöver kombineras i 

utbildning av speciallärare och specialpedagoger och är en god förutsättning för 

inkluderingspedagogiken (Takala & Ahl, 2014).  

 

Vad kan en speciallärare med inriktning språk-, skriv-, och läsutveckling bidra med i 

förhållande till de utmaningar som dagens skola tampas med? Om speciallärarens arbete 

handlar om målgruppen, alltså vilka som ska undervisas som inte kan följa den ordinarie 

undervisningen, då behöver vi ställa frågan, varför gör de inte det? Anser man att 

speciallärarrollen handlar om var undervisningen bedrivs, alltså i en särskild 

undervisningsgrupp eller i klassen, då blir följdfrågan, för vad och vems behov är det? Eller 

handlar det om hur bedömnings- och undervisningspraktiker kan anpassas och utvecklas till 

alla barns olika förutsättningar och hur man finner nya, flexibla sätt att undervisa och bedöma 

lärandet? Ska specialläraren erbjuda alternativa och kompletterande undervisningssätt än de 

som klassläraren har möjlighet att erbjuda, då blir det där med timingen central, alltså när 

olika typer av stöd ska erbjudas. Ska det erbjudas när eleven tillåtits misslyckats eller ska vi 

arbeta förebyggande, ingen ska behöva misslyckas? “Jämför man med stödhjulen som sätts på 

en tvåhjulig cykel vid de första trevande försöken att lära sig cykla så känns det självklart att 

de ska på innan barnet ramlat och slagit sig. När färdigheten - att cykla - är bemästrad, fyller 

de ingen funktion längre och kan plockas bort” (Bruce, 2018, s. 13). 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen av hur speciallärare och specialpedagoger i 

språk-, skriv- och läsutveckling verkar på fältet. Detta har vi för avsikt att undersöka genom 

dessa frågeställningar: 

 

● Hur beskriver speciallärare/specialpedagoger sin yrkesroll? 

● Hur implementeras stödinsatser på skolan enligt speciallärarna/specialpedagogerna? 

   

Eftersom vi efter avslutad utbildning kan titulera oss som speciallärare inom språk-, skriv-, 

och läsutveckling är detta vårt perspektiv i arbetet. Vi kommer därför inte behandla riktlinjer 

och examensordning för lärare eller specialpedagoger. Intresset ligger i hur vi som 

speciallärare kan förstå olika perspektiv på inkludering, specialpedagogisk verksamhet och 

vårt uppdrag. Med en ökad förståelse och fördjupad insikt i problematiken kring uppdraget 

kan snåriga stigar krattas, ses klarare och vårt förhållningssätt och strävan mot en skola för 

alla utvecklas. 
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6.  Metod 
Vi ville rikta in vår undersökning mot ett begränsat antal yrkesverksamma speciallärare och 

specialpedagoger inom några olika grundskolor genom intervjuer. Undersökningen syftade 

inte till att generalisera fenomenet utan snarare möjliggöra en beskrivning och ökad förståelse 

kring komplexiteten i yrket. Ett fåtal respondenter möttes upp på deras arbetsplatser för att få 

en så detaljerad beskrivning kring yrkesrollen som möjligt (Bryman, 2011). Datainsamlingen 

har vi genomfört var och en för sig, sedan har vi sammanställt och utarbetat det skriftliga 

tillsammans.  

6.1 Metodval 

I denna studie lämpade det sig bäst att använda en kvalitativ forskningsansats då denna 

möjliggör det direkta mötet och interaktionen som skapas mellan människor när de samtalar 

om ett ämne som intresserar dem. Den kvalitativa forskningen kan vara anpassningsbar under 

tiden som undersökningen pågår eftersom den kan vara relativt ostrukturerad till sin karaktär 

(Bryman, 2011). Det möjliggör att det i stunden kan ställas ytterligare, förklarande frågor 

kring fenomenet, vilket gör att svaren blir tydligare och validiteten i studien stärks (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Backman (2016) beskriver den kvalitativa ansatsen med att ”De inbegriper 

eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och 

instrumenten består av det traditionella ´ordet´.” (s. 35). 

6.2 Urval 

I vår undersökning ville vi inte få fram ett generellt resultat som var allmänt representativt för 

speciallärare eller specialpedagoger i grundskolan, utan endast ett resultat utifrån vad vårt 

urval av respondenter förmedlade (Göransson & Nilholm, 2009). Denscombe (2016) 

beskriver ”En subjektiv urvalsprocess är i synnerhet lämplig för att skapa ett ´explorativt 

urval´. Det ger forskaren möjlighet att få den bästa informationen genom att välja människor 

som med största sannolikhet har den erfarenhet eller expertis som ger kvalitativ information 

och värdefulla insikter i forskningsämnet.” (s. 75). Det handlar om att ”handplocka” och finna 

personer som har relevans för det fenomen som ska undersökas och även har gedigen kunskap 

och erfarenhet kring ämnet ifråga (Creswell, 2013), ett urval som av Denscombe (2016) kallas 

subjektivt medan Bryman (2011) benämner denna typ av urval för målinriktat. 

 

Den ideala intervjupersonen förekommer knappast och olika personer kan vara mer eller 

mindre lämpliga för olika slags intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Med relevans till den 

här studien och dess syfte gjorde vi som forskare ett urval av intervjupersoner som 

betraktades som experter med särskild kunskap om en social praktik eller miljö vilket i det här 

fallet var skolans nyttjande av specialpedagogisk kompetens. Vi mailade ut förfrågan till 

verksamma speciallärare/specialpedagoger som undervisar i språk-, skriv- och läsutveckling 

på olika grundskolor. Vi tog även hjälp av våra egna kontakter för att finna lämpliga 

intervjupersoner till vår studie. I några fall frågade vi respondenterna om fler intressenter till 

vår studie, vilket resulterade i ytterligare personer som var intresserade, något som 

Denscombe (2016) kallar snöbollsurval. Detta resulterade i att vi fick kontakt med 11 

respondenter. I samband med mailutskicket bifogade vi även missivbrevet (bilaga 2). Vi 

riktade in vårt urval mot grundskolans årskurs 1-9, vilket resulterade i kontakter med 
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speciallärare/specialpedagoger som är yrkesverksamma inom årskurs F-6. Vi genomförde 

även en intervju med en speciallärare inom grundsärskolan.  

 

Anledningen till att vi även kontaktade specialpedagoger till vår studie handlar om att den 

yrkesprofessionen ofta arbetar som speciallärare. I examensordningen finns det heller inte 

några stora skillnader mellan de båda professionernas uppdrag. Dessutom hade vi kännedom 

om specialpedagoger som arbetar med språk-, skriv- och läsutveckling och som skulle kunna 

tänka sig att ställa upp på intervjuer, vilket underlättade för oss i urvalsprocessen. Urvalet av  

intervjupersoner var målinriktat (Bryman, 2011) och subjektivt (Denscombe, 2016) och vi 

visste med säkerhet att dessa personer hade gedigen kunskap och erfarenhet kring vårt 

undersökningsfokus (Creswell, 2013). 

6.3 Genomförande 

De 11 intervjupersoner som deltog i vår studie har arbetat olika länge som speciallärare och 

två håller på att utbilda sig. Samtliga har sin tjänst inom grundskolans F-3 och F-6 (F= 

förskoleklass) utom en som arbetar inom grundsärskolan. 

 

Bryman (2011) framhåller betydelsen av att göra en pilotundersökning. Dess syfte är att 

kontrollera frågornas exakthet. Detta moment hanns inte med då vi fick möjlighet att komma 

igång med intervjuerna tidigare än beräknat. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

som metod vid datainsamlingen för att minimera risken att intervjun blev för styrd och låst. I 

denna intervjuform användes en intervjuguide (bilaga 4) i form av en lista där specifika teman 

som berördes fanns med. Studiens övergripande frågeställningar, två till antalet, var i fokus då 

intervjufrågorna i de tematiska områdena formulerades för att göra det lättare att finna svar på 

det vi ville undersöka. Intervjuformen öppnade även upp stora möjligheter för att komma in 

på områden som var fascinerande och betydelsefulla för respondenterna, sett ur deras 

perspektiv (Bryman, 2011). Den gav även bra möjligheter att kunna följa upp svaren med 

följdfrågor, vilket också fungerade som ett sätt att kontrollera att intervjufrågorna hade 

uppfattats på rätt sätt (Denscombe, 2016). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) kallar denna typ av intervju för halvstrukturerad 

livsvärldsintervju och menar att studiens validitet stärks genom att ställa följdfrågor. 

Intervjuformen är ganska fri i sin struktur och möjliggör att ändra om ordningsföljden bland 

intervjufrågorna och även dess form beroende på vad som framkommer vid intervjutillfället. 

Denna form av intervju används när syftet är att förstå grundtankar ”... i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

45). Inledningsvis informerades respondenterna om syftet och om de forskningsetiska 

principerna (bilaga 3). Intervjuerna genomfördes av oss var och en och längden på 

intervjuerna varierade från trettio minuter upp till en timme. De genomfördes vid 10 tillfällen 

på intervjupersonernas arbetsplatser utom en som skedde i hemmet. 

6.4 Tillförlitlighet 

Validiteten i en studie bestäms av om den metod som används undersöker det som den är 

avsedd att undersöka utifrån själva syftet med studien och dess frågeställningar (Kvale och 
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Brinkmann, 2014). Denscombe (2016) uttrycker på detta sätt, ” … i vilken utsträckning 

kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra” (s. 410). 

 

I och med att den kvalitativa forskningen grundar sig en social inramning kan inte 

trovärdigheten uppnås i samma utsträckning som i en kvantitativ forskning (Denscombe, 

2016). Både miljö och människor är föränderliga och det är näst intill omöjligt att genomföra 

samma undersökning en gång till och erhålla liknande resultat. Dessutom är forskaren en del 

av undersökningsinstrumentet och det gäller att forskaren går in med ”öppet sinne” och 

förhåller sig objektiv. Men enligt Denscombe finns det ändå tre saker en forskare kan tänka på 

för att stärka validiteten. Respondentvalidering innebär att forskaren kan återkomma till 

respondenterna med de fynd i datan som erhållits för att på så sätt kontrollera fyndens 

validitet. I vår studie stärkte vi validiteten genom att ställa följdfrågor för att på så sätt 

kontrollera att vi uppfattat svaren korrekt. Grundande data innebär att vi som forskare noga 

har gått igenom empiriskt material innan intervjuerna vilket ger en pålitlig grund och ökar 

forskningens trovärdighet. Den tredje faktorn som Denscombe nämner är triangulering vilket 

har att göra med att forskaren kan utnyttja jämförande datakällor för att förstärka ”... tilliten 

till att data är ´på rätt spår´” (Denscombe, 2016, s. 411). I vår undersökning gick vi igenom 

varandras transkriberingar och tolkningar av intervjuer för att höja validiteten ytterligare. 

 

Hur noggrann forskaren är när undersökningen genomförs och vid bearbetningen av 

materialet avgör reliabiliteten (Bryman, 2011). Det handlar om att kunna svara på om 

tillförlitliga uppgifter har framkommit vid datainsamlingen (Denscombe, 2016) och om 

resultatet skulle bli liknande om någon annan genomför undersökningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi spelade in våra intervjuer vilket gjorde det möjligt att kontrollera 

svaren efteråt och även hur frågorna hade ställts vilket ökade reliabiliteten i vår undersökning. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar dock att en alltför strikt hållen reliabilitet kan medföra 

att kreativiteten hos intervjuaren hämmas och nya infallsvinklar under intervjun därför kan 

missas. Vi anser att den grundliga genomgång beträffande vad de olika begreppen gällande 

tillförlitlighet innebär ökade vår egen medvetenhet om att vi genomförde en kvalitativ studie 

med god kvalitet. 

6.5 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är utgångspunkten för forskning att det måste ske en 

avvägning mellan forskningskravet, det vill säga nyttan med den nya kunskapen som 

undersökningen kan resultera i och individskyddskravet vilket innebär de negativa 

konsekvenser den kan medföra för de inblandade. När forskning ska bedrivas så är det 

nödvändigt att tillgodose viss etisk hänsyn. I Forskningsetiska principer beskriver 

Vetenskapsrådet (2002) hur detta hänsynstagande bör se ut och detta sker utifrån fyra 

områden nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilka beskrivs mer utförligt i bilaga 3. Inför intervjuerna informerade vi 

intervjupersonerna om de Forskningsetiska principerna vilka vi även upprepade vid själva 

intervjutillfället, både muntligt och skriftligt. 
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6.6 Databearbetning/analys 

Det blir det stora textmassor och det kan vara svårt att komma ihåg mimik, gester och 

speciella intryck som kan vara betydelsefullt om transkriberingsarbetet dröjer (Bryman, 

2011). Därför påbörjades transkriberingen omgående och fortlöpande efter att intervjuerna 

hade genomförts. Det inspelade, insamlade datamaterialet transkriberades var för sig och 

kodades. 

  

En kvalitativ analys har en upprepande karaktär vilket gör att dessa steg går in i varandra och 

av den anledningen inte kan separeras från varandra. Denscombe (2016) pekar på olika 

former av intervjuanalys där en analys har fokus på meningen i det som sägs. Denna 

analysform stämde bra med vår undersökning då vi ville komma åt de enskilda 

respondenternas tankar och upplevelser kring ett fenomen (Denscombe, 2016). Gällande 

kvalitativ data redogör Denscombe (2016) och Kvale och Brinkmann (2014) för fem steg i 

analysprocessen. Det handlar om att förbereda data, bli förtrogen med data, tolka data med 

hjälp av koder och/eller kategorier, verifiera data och till sist presentera data. Vi genomförde 

vårt analysarbete med hjälp av dessa fem steg. 

 

Det första och andra steget handlar om att transkribera intervjun, läsa igenom och utforska 

datan för att på så sätt bli förtrogen med det transkriberade materialet. Det handlar om att utgå 

från helheten och bestämma sig för vilken typ av ämnen som ska kodas. Det kan enligt 

Denscombe (2016) handla om händelser, handlingar, åsiktsriktningar eller hur ofta ord eller 

uttryck förekommer, med andra ord bestämma nyckelord. I detta skede hade vi hela tiden våra 

övergripande frågeställningar i bakhuvudet. Därefter kom vi in i steg tre där det kodade 

grupperades in i kategorier som sedan finjusterades och slogs samman till hanterbara bredare 

teman något som av Kvale och Brinkmann (2014) benämns meningskoncentrering. Det 

huvudsakliga syftet med analysen är att identifiera nyckelbegrepp som ”... gör det möjligt för 

forskaren att förstå data på ett nytt sätt” (Denscombe, 2016, s. 398). Det fjärde steget i 

analysen, verifiera data, presenteras under rubriken tillförlitlighet och det femte steget, 

presentera data, redogörs för under rubriken resultat. 

7. Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet utifrån de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes 

med sammanlagt 11 speciallärare/specialpedagoger. Syftet med studien var att fördjupa 

förståelsen för hur speciallärare och specialpedagoger i språk-, skriv- och läsutveckling verkar 

på fältet. Detta har vi undersökt genom riktat fokus mot två huvudfrågor, Hur beskriver 

speciallärare/specialpedagoger sin yrkesroll? och Hur implementeras stödinsatser på skolan 

enligt speciallärarna/specialpedagogerna? Resultatet har vi kategoriserat utifrån de 

övergripande teman som utkristalliserats i intervjusvaren; Arbetsuppgifter, Organisation kring 

stödinsatser, Perspektiv på stödinsatser samt Förväntningar på professionen. Under varje 

huvudrubrik har underrubriker använts för tydligare resultatredovisning. Intervjupersonerna 

har vi valt att anonymisera med andra namn och där de arbetar på samma skola börjar namnen 

på samma bokstav. När yrket diskuteras mer generellt benämns det som S i texten. 
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7.1 Arbetsuppgifter 

Här redovisar vi vad intervjupersonerna mer direkt har uttryckt kring sina arbetsuppgifter. 

Resultatet i detta avsnitt har strukturerats utifrån Bruces (2018) beskrivning av speciallärarens 

uppdrag, utifrån de tre U: na; Utredning, Undervisning och Utveckling. Det finns dock ingen 

tydlig gräns mellan delarna utan de är beroende av- och inverkar direkt på varandra. 

 

Utredning  

Ansökningar till resursskolor och skrivande av tilläggsbelopp är en arbetsuppgift som beskrivs 

i intervjuerna. Medverkan i vissa utvecklingssamtal rörande elever som S arbetar med 

stödinsatser mot, “yttre” möten med extern kompetens t.ex. talpedagog, psykolog och 

överlämningsmöten till resursskolor. Märta sköter alla externa kontakter rörande elever som 

är i behov, bl.a. utredningar, BUP men även mycket föräldrakontakter.  

 

Elevhälsoteam (EHT) nämns återkommande under intervjuerna och det är ett forum där 

skolans olika professioner ingår t.ex. speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, 

psykolog, skolledning och ibland SYV (studie- och yrkesvägledare). Teamets funktion 

beskrivs som att det är av en utredande/ingripande art och där beslutas det organisatoriska 

kring elever i behov av särskilt stöd.  

 

Observation i klassrummet på hela gruppen eller en specifik elev, screeningar och 

kartläggningar i syfte att tidigt upptäcka elever som behöver stödinsatser eller för att utreda 

elevens behov är ytterligare arbetsuppgifter som beskrivs. Beträffande vem som ansvarar för 

att kartläggningar och åtgärdsprogram skrivs kan se lite olika ut. Detta kan ske både i samråd 

med undervisande lärare men också enbart av S. Susanne uppmärksammar riskerna med att 

dessa endast utförs av S: 

 

Jag skriver alla kartläggningar och åtgärdsprogram. Det känns inte bra eftersom när jag kommer 

med dem färdiga och har `hittat på en massa åtgärder`, kan läraren bara säga att jag ska lägga det 

i arkivet. De tittar inte ens på det ... det blir bara en pappersprodukt och det känns ju då som att 

de lämnar ifrån sig allt med elever i behov av stöd till mig, och inte att vi arbetar tillsammans 

kring dem. 

 

Undervisning 

Flera S upplyser oss om att nästan all tid går åt till undervisning och beskriver att de har 

undervisning från att eleverna kommer på morgonen tills de går hem på eftermiddagen, “... 

jag har plockat in jättemycket lektioner, alldeles för mycket egentligen, för jag har alltid har 

lektioner när barnen är här, för jag `knökar` in liksom” (Britta). Av den anledningen blir 

planeringstiden av undervisningen obefintlig och att den får klämmas in vid en lucka på 

någon minut här eller där, utanför schemalagd arbetstid, på förtroendetid eller som Susanne 

beskriver det:  

Jag har ingen planeringstid alls för mina lektioner och jag jobbar mycket mer än vad jag har på 

mitt schema, jag sitter kvar mycket på skolan när arbetstiden är över, sitter varje söndag och 

jobbar och planerar… Jag hade mycket mer planeringstid när jag var lärare, det är tokigt, jag 

undervisar ju och måste förbereda och planera utifrån eleverna.  
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Stödinsatser kan organisatoriskt se olika ut, skolan ser över de resurser som finns, omfördelar 

så gott det går och är möjligt för organisationen. Det framkommer att det sker både genom 

arbete med enskilda elever och mindre grupper utanför klassrummet men det beror på vad de 

jobbar med i klassen och vilket behov eleven har. Stödinsatser ges även i klass men då med 

fokus på specifika elever. Vi blir informerade om att det kan handla om intensiva insatser som 

läsinlärning, lästräning, läsgrupper eller mer stöd för eleverna i klassrummet. 

Undervisningstiden läggs även på elever som inte kommit igång med sin läsning, eller elever 

med läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, stamning, svagt arbetsminne och elever som har 

svårt med koncentrationen. Märta arbetar även med elever som har problematisk skolfrånvaro, 

stöttar med anpassad studiegång och undervisning med dem. Monica erbjuder elever i behov 

av stöd en alternativ studiemiljö vissa tider i veckan. Som S kan man dessutom stötta elever 

med problematiska hemförhållanden och finnas där för läraren rörande dessa elever. 

  

Flera S uttrycker att elevtiden “äts” upp av så mycket annat som t.ex. att ta fram material till 

undervisande lärare rörande elever i behov av stöd, möten och inhopp som vikarie i klass när 

det fattas folk. “När det är mycket sjukt får jag hoppa in och vikariera i klasser och då blir det 

ju ingen specialundervisning “ (Anita). 

Utveckling  

Konsultation beskrivs som en arbetsuppgift och den fungerar som ett led i implementeringen 

av stödinsatserna på skolan. Om en lärare uppmärksammat svårigheter kring en elev eller 

grupp, bokas ett möte. Några har konsultation utifrån ett rullande schema. De professioner 

som deltar kan variera beroende på problematik men speciallärare, kurator, skolsyster, 

skolpsykolog, någon från ledningen och ibland även någon från socialen nämns. 

Handledning är ytterligare en arbetsuppgift som S leder och grundtanken är ett förebyggande 

arbete för att snabbt sätta in åtgärder samt minska antalet akuta fall på EHT. Flera S beskriver 

att detta sker genom samtal och reflektion tillsammans med kollegor och assistenter gällande 

en grupp eller enskilda elever. Det kan handla om extra anpassningar, generella anpassningar 

eller diskussion om andra stödinsatser som bör prövas. Tanken är att undervisande lärare tar 

med sig råd och tips och provar i klassrummet. Märta funderar kring om dessa 

handledningssamtal ger någon frukt om den som handleds inte är med på tåget, att denne 

måste göra en ansträngning för att få till en förändring; ”… det finns ju en mentalitet att någon 

annan ska göra det”.  

Lisa beskriver att inför varje skolstart har man internutbildningar för att säkerställa den 

specialpedagogiska kompetensen på skolan. Man fokuserar på kompetensen som finns och 

handledning av varandra, det kan innebära samtal eller studiebesök för att på så sätt utvidga 

kompetensen inom något område. 

Specialpedagogisk skolutveckling nämns men flera S medverkar inte och uttrycker avsaknad 

av utveckling och förebyggande arbete. Det finns ett stort behov av att arbeta med 

specialpedagogiskt tänkande och driva utveckling på skolan. Lärare som inte har 

specialpedagogisk kompetens “... vet inte hur de ska tänka” (Lisa). Susanne som har drivit en 

NPF-kurs för ett arbetslag uttrycker dock att skolan behöver mer utbildning i 
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specialpedagogik för att utveckla hela skolans tänk kring eleven.  Jenny berättar att hon är 

med i utvecklingsgruppen på skolan men inte i rollen som speciallärare utan 

utvecklingsarbetet drivs av förstelärarna. 

7.2 Organisation kring stödinsatser   

I avsnittet lyfts intervjupersonernas tankar kring 3 områden fram: Implementering av 

stödinsatser-EHT, Samarbete och Informella möten.  

 

Implementering av stödinsatser - EHT 

EHT (elevhälsoteam) beskrivs frekvent under intervjuerna när det handlar om stödinsatser och 

hur dessa implementeras. Det kan finnas lite olika vägar, ett sätt är att diskussion sker i 

arbetslaget där S medverkar, sedan kan det bli konsultation som kan leda vidare till EHT, ofta 

genom ifyllnad av en blankett. Åsa beskriver konsultationen som vägen in till stödinsatser och 

vid svårare fall går det vidare till EHT, ”Formellt bör alla gå genom EHT, men så blir det inte 

riktigt, jag beslutar en hel del och ger råd”. Annika berättar om ett slags “rutinhäfte” där det 

finns en tydlig handlingsplan kring elever i behov av stöd men att det är för teoretiskt och 

svårt att efterfölja i praktiken. Istället används “målmöten” 4 gånger/läsår, där läraren har 

möjlighet att ta upp elever som är i behov av åtgärder som åläggs S. Några S framför att om 

extra anpassningar inte gett avsedd effekt så görs anmälan till EHT vilket i sin tur kan leda till 

att S tillsammans med klasslärare/mentor ska göra en pedagogisk kartläggning. Detta kan i sin 

tur leda till att särskilt stöd beslutas eller att det bör göras en annan utredning. Beslut fattas av 

rektor men några S berättar att de fått delegation av rektor att kartlägga och fatta beslut. Det 

framkommer även att beslut om insatser och utredningar beslutas tillsammans av EHT och 

rektor.  

Flera S beskriver vägen till stödinsatser som en långsam, tidskrävande process och att 

pedagogiska kartläggningar bör göras i ett tidigare skede. Stödinsatser hamnar i ett 

“mellanläge” och S “rycker in” innan en kartläggning och anmälan till och beslut har tagits på 

EHT, ”... då måste man börja jobba ändå” (Pia). Detta kan ske genom screening av elever där 

svårigheter upptäcks och att det sker en dialog där extra anpassningar i klassrummet 

diskuteras och om det inte hjälper ska man upprätta ett åtgärdsprogram.  Om detta säger 

Annika, “... när vi ser att det finns en indikation på att eleven inte klarar av målen det är då vi 

ska göra kartläggningar för att vi ska kunna ge rätt stöd … nu blir det att pedagogiska 

kartläggningar görs för att få ett ÅP”. Annika berättar att verkligheten ser annorlunda ut i 

klassrummet än på papperet och menar att extra anpassningar ligger på läraren men att det 

inte alltid efterföljs i klassrummet. 

Ett flertal S berättar om en “överhopad” situation på EHT och att antalet ärenden stressar. Om 

läraren skulle uppleva konsultationen som en god väg in till stödinsatser, att tips och råd 

skulle tas emot och åtgärder prövas så skulle trycket lätta. Det framkommer även tankar om 

utökad tid för EHT för att få till ett bättre samarbete. Visioner formuleras om att arbeta mer 

förebyggande och främjande, önskningar om ett effektivare arbete för att tidigare kunna sätta 

in åtgärder. 
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Resursfördelning beskrivs av några S att de själva beslutar, utifrån elevers behov hur deras 

resurser ska fördelas och vilka stödinsatser som ges. På en skola är det rektorns beslut från 

början och utifrån det fördelas timmarna så rättvist som möjligt mot de klasser som arbetet 

sker mot, “ … jag försöker liksom fördela mina timmar ganska så rättvist som möjligt så de 

får ungefär lika mycket tid och sen får de önska vad de vill ha min tid till, vilka ämnen och 

sen får man försöka fördela schemat så gott det går utifrån det” (Sara). Kring planeringen av 

resursfördelningen inför kommande läsår är det flera faktorer som påverkar t.ex. vilka 

personer som finns, ekonomi och prioritering av resurser. Britta framför att fördelningen av 

resurser sker efter behov, i och med det förändras grundschemat hela tiden. Det är en mycket 

flexibel inställning och samarbetet möjliggör dialog mellan pedagoger. 

Samarbete 

Det framkommer i intervjusvaren att det kan se lite olika ut beträffande vilket arbetslag S 

tillhör. Antingen är S en del av insatsen och tillhör arbetslaget tillsammans med sina 

undervisande kollegor eller så tillhör S EHT (elevhälsoteamet) som ett arbetslag, eller så 

arbetar S mot båda arbetslagen.  

Samarbete är nödvändigt och där det fungerar bra uttrycker Britta att alla i arbetslaget 

diskuterar tillsammans och kommer med förslag på åtgärder. Jenny beskriver vikten av 

samarbete för att utveckla verksamheten och att sätta in stödinsatser, att arbeta med 

elevhälsomöten (EHM). Där diskuteras en grupp eller enskild elev och alla professioner runt 

eleven ifråga deltar på mötet. Med en tydlig struktur där alla är med i diskussionen och 

åtgärderna går man igenom vad alla utifrån sin profession kan bidra med. 

Dock är det ett flertal respondenter som önskar bättre samarbete på skolan. Där samarbetet 

fungerar mindre bra uttrycks att det kan se olika ut beroende på klasser, hur och när olika 

mötesforum organiseras. Faktorer som försvårar samarbete mellan S och klasslärare är 

tidsbrist, sjukskrivningar och schemateknisk problematik, “Lärarna och arbetslagen har 

planeringsmöte när speciallärarna sitter på EHT, det finns inte ett gemensamt forum att lyfta 

de här sakerna” (Annika). 

Informella möten 

Flera S beskriver vardagliga informella möten, dvs. att S “haffas” i korridoren eller i dörrhålet 

för att snabbt stämma av saker så att klassläraren kan gå vidare. Kring detta säger några S att 

det idag inte finns tid att kunna sitta tillsammans utan det kan uppstå diskussioner i 

korridoren. Anmälan bör gå genom EHT för risken med korridorprat blir att den som skriker 

mest får mest stöd till sin klass. Pia säger att det är svårt att få till det organisatoriskt, “Det 

måste förbättras för det kan ju bli så här att man pratar i dörrhålet och det är ju verkligen inte 

rätt”. 

7.3 Perspektiv på stödinsatser 

Detta avsnitt redogör för respondenternas syn på Inkludering och Fördelning av stöd. 

Inkludering 

Inkludering i skolan uttrycks av fler respondenter som problematiskt eftersom förutsättningar 

till det saknas. Skolan måste då anpassas så att det finns förutsättningar för det. ”Jag tror på 
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inkludering, men inte som den ser ut idag. Klassrummen behöver anpassas då med hjälpmedel 

såsom ipads, datorer, stressbollar, hörselkåpor, pilatesbollar med mera” (Märta). Skolan är 

inte riktigt där än för att möta inkluderingsbegreppet, ”... vi behöver ha lokaler som möjliggör 

inkludering även för dem som behöver gå undan. Kanske mindre grupprum i anslutning till 

klassrummet att vila från intryck” (Susanne). Några respondenter betonar detta och beskriver 

en önskan om flexibilitet och möjligheter i skolan att anpassa utifrån vad eleven själv känner 

att den är i behov av.  

Flera S beskriver att inkludering är helt upp till eleven själv, det är elevens egen känsla om 

denne känner sig inkluderad eller inte. Det förekommer elever som inte vill eller kan vara 

med den stora gruppen hela tiden. S arbete blir att möjliggöra för elever att så småningom 

kunna fungera i ett större sammanhang. Vissa barn behöver avskildhet, det är många intryck i 

ett klassrum och eleven kan behöva ett annat sammanhang. Det är ju inte inkludering bara för 

att eleven sitter i samma rum, om eleven är i klassen och inte hänger med så är den 

upplevelsen exkluderande, det gäller att se till behoven. Det handlar om att ge eleven rätt 

förutsättningar till de problemen som den eleven har, berättar Sara och Britta. Annika 

uttrycker, “Utifrån elevens trygghet och perspektiv så ska eleven få möjlighet att kliva från 

klassrummet och fokusera på sitt och jag ska stötta eleven där den befinner sig”.  

Fördelning av stöd 

Vidare beskrivs problematik kring fördelningen av stöd, många pedagoger söker resurser och 

stöd. Några respondenter nämner att det är elevernas behov som styr hur resurserna fördelas.  

Sara fördelar sina resurser rättvist mellan lärarna. Susanne påvisar problematiken med 

“rättvisetänket”, om man vill ha lika mycket resurser i alla klasser fördelas ju inte 

stödinsatserna efter elevernas behov. Anita uttrycker dock att det är problematiskt att fördela 

tiden så effektivt som möjligt då det periodvis är mer mot vissa klasser,“… det är svårt för det 

kan inte bara vara rättvisetänk, det finns elever i klasser som behöver mera och då kanske det 

är under en 4-6 veckorsperiod. Det kommer ju inte se lika ut i januari som det gör i maj” 

(Anita). Enligt Märta sätter man in de stödinsatserna man kan, man tager vad man haver och 

man får inte glömma att elever utvecklas ju ändå, i klassrummet. Ibland behöver vissa mer tid 

på sig, “... behoven ska styra mig, det är väl för elevernas behov vi arbetar, inte efter våra 

egna?” (Märta). 

På Susannes skola har man en grupp av elever med blandade svårigheter som lyfts ut i ett 

mindre sammanhang men konsekvenserna kan då bli att lärare släpper ansvaret för dessa 

elever och relationen mellan dem går förlorad. Åsa beskriver att de arbetar med större 

förståelse på skolan kring elever i behov av stöd i klassen och med mentorer som ansvarar för 

det. Det kan bero på att skolan har tre-lärarsystem på två klasser så allt som ska göras sköts 

mellan varandra. Lisa framför att vi behöver ha ett naturligt förhållningssätt i att kunna tänka 

utanför ramarna och tänka brett för att möta variationen av elever och kunna se till elevernas 

behov. Kring detta uttrycker Anita, “... bara för att undervisningen ska formas för att passa 

alla så betyder det ju inte att den formas lika för alla”.  

Förhållningssätt bland övriga kollegor på skolan är något som framkommer under 

intervjuerna, att det finns skillnader mellan S och undervisande lärare hur tänket är kring 
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elever i behov av stöd och inkludering. Att acceptansen för olikheter leder till att så fort en 

elev sticker ut ska man ha särskilt stöd och att någon annan ska göra den insatsen. Flera S 

uttrycker att det handlar om att tänka större generella anpassningar som kan gynna alla elever 

i klassen. och att arbeta inkluderande och bredare perspektiv kring alla elever i klassen och 

vilka behov som finns, ”Det beror mycket på hur läraren tänker, vilket förhållningssätt man 

har till elever i behov av stöd, tror det är väldigt olika från lärare till lärare” (Åsa). 

7.4 Förväntningar på professionen  

Intervjupersonerna uttrycker både sina egna förväntningar och vad kollegor har för 

förväntningar på dem. I detta avsnitt presenteras detta utifrån fem teman som vi kunde utläsa 

från intervjusvaren: Skolkultur och förhållningssätt, Quick fix, Egna visioner, Förebyggande 

arbete och Flexibelt schema.   

 

Skolkultur och förhållningssätt  

Ett flertal respondenter upplever höga krav från andra. Lisa uttrycker att övriga pedagoger 

förväntar sig att man har kompetensen men också att man ger hjälp om behovet finns. Flera S 

känner sig otillräckliga då lärare förväntar sig att de ska vara mer tid hos de men att det är 

andra arbetsuppgifter som hindrar. Det hela blir problematiskt eftersom det inte finns några 

tydliga riktlinjer för vad som är S arbete, “Jag är lite allt i allo” säger Annika och önskar att S 

hade en arbetsbeskrivning. Skolledarna verkar ha en förväntan om att S ska genomföra 

särskilt stöd till största del och ansvara för dokumentationen, ”Jag känner att kulturen är att 

man ska ha mycket undervisningstid, att man ska ta ut elever” (Åsa). Enligt Monica och Åsa 

lever den gamla föreställningen kvar att S endast ska undervisa. 

Flera S beskriver en verksamhet som ibland förväntar sig att man kan ”plocka bort” elever, 

som går utanför lärarens normalitetsramar, ofta kan det handla om stökiga elever. Det 

framkommer från flera svar att detta helst ska ske ofta och att gärna så många elever som 

möjligt “tas bort”. Märta menar att kulturen är att läraren endast ska syssla med sitt 

kunskapsuppdrag och att S ska hantera allt som stör den, ”... gärna lyft ut grupper av elever, 

lämna tillbaka dem när de lärt sig hur man ska uppföra sig och kan göra det man ska i 

klassrummet. Vilket är så svårt, hur ska man lära sig hur man ska bete sig i grupp om man inte 

får vara med i den?” (Märta). Uppfattningar om att S ska ta hand om allt utanför standard eller 

elever som sticker ut nämns frekvent och Susanne beskriver ”... uppfattningen är att läraren 

ska stå för den ordinarie klassrumsundervisningen och jag för elever i behov, det blir lätt att 

det blir jag som står för stödet och man låser sig i tanken vad man själv kan göra utifrån de 

resurser man själv har”.  

Susanne förklarar vidare att inkludering är beroende av hur klassläraren ser på 

speciallärarrollen och det förekommer varierande uppfattningar. Om klassläraren vill arbeta i 

ett team eller om S ska verka för att ”plocka bort” eleven. ”Det är väldigt svårt ibland med 

förväntningar och hur jag ska möta det. Om en lärare är van vid att det kommer en 

speciallärare och plockar ut elever är det svårt att ändra det sättet att tänka” (Susanne). 

Monica berättar om att perspektivet som läraren har kan synas via antalet ärenden på EHT, 

har läraren en bredare ram på vad som är ”normalt” och en acceptans för olikheter dyker 

heller inte lika många ärenden upp på EHT. Några respondenter påminner oss om betydelsen 
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av lärarens syn på sig själv och att läraren är så viktig för elevernas lärande. Inte bara för att 

förmedla kunskap utan även för hur man lär ut på olika sätt och bygger relationer. Om 

perspektivet är att eleven är bärare av problemen kommer man heller inte att ändra sin 

undervisning, ”... läraren har också liksom en frihet i hur de ska undervisa, där kan det ställa 

till det, om man gör som man vill och inte det vi är anställda för, att möta alla elever på olika 

vis” (Märta).  

Quick fix 

Flera S uttrycker att lärare har förväntningar på S att de ska fixa och lösa saker vilket skapar 

frustration och stress. Lärare önskar en snabb lösning på ett problem t.ex. att få en elevresurs 

på en specifik elev som inte kan hanteras. Ett uttryck som nämns återkommande bland flera är 

Quick fix, vilket handlar om att lärare vill lämna över ett problem till S eller EHT. Susanne 

beskriver att, ”... många pedagoger tänker att jag ska komma in med trollspöt, eller med en 

Quick fix” (Susanne). 

En problematik som framkommer i intervjuerna är att lärare vill lämna över ansvaret till EHT 

kring elever i behov av stöd. Ytterligare en farhåga är att när EHT ålägger läraren ansvaret för 

åtgärder, leder det i förlängningen till att EHT inte kontaktas. Upplevelser om att läraren får 

för mycket på eget bord beskrivs som förklaringen. Monica beskriver en annan bild, där man 

larmar EHT direkt och att ärendena är många. I det läget behöver EHT bli bättre på att bolla 

tillbaka åtgärder, idag tar de på sig alldeles för mycket för att hjälpa läraren. Vidare 

uppmärksammar Monica risker med att försöka lämna över till någon annan, läraren har inte 

själv reflekterat och blir inte en del av arbetet.   

Märta beskriver även att det beror ju inte bara på förväntningarna på S, utan synen på sin egen 

yrkesroll som lärare. Vilket förhållningssätt man har till elever men också till sin egen roll, 

vad som är lärarens uppdrag och om läraren bara ska förmedla kunskap. Susanne påvisar 

lärarens viktiga roll, att man förstår att eleven är mestadels av sin tid i klassrummet, det är ju 

där det ska fungera, ”... min lilla tid jag har kommer inte räcka för att dem ska komma ifatt.” 

(Susanne). 

Egna visioner  

När det gäller S egna visioner kommer det fram flera aspekter bl.a. att skolledare är viktiga i 

arbetet med stödinsatser och hur de prioriterar EHT och sina S. Några S vill lägga mer tid på 

undervisning medan flera önskar att få arbeta mer utifrån ett helhetstänk. Susanne förmedlar 

sin vision som handlar om att se alla barn och samarbeta mer som ett team kring våra elever. 

Detta bör ske genom generella anpassningar för en hel klass och dess lärare, kring 

organisation och struktur. Gällande enskilda elever kan det handla om att kunna se över hela 

elevens dag, i klassen när det gäller struktur och klassrumsmiljö. 

  

En önskan är även att arbeta mer med hjälpmedel och arbeta för elevers självständighet i 

klassrummet, det är ju där de spenderar mesta tiden. 

 

Det är ju en skolledningsfråga om man kan få till ett sådant arbete, hur man ser på specialläraren 

och vilket förhållningssätt man som ledare har. Hur man ser på behov och olika svårigheter. Är 
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man låst i vissa lösningar beroende på diagnos eller svårighet, eller kan man använda olika 

recept och se på situationer i sin helhet (Åsa). 

 

Det framkommer även att S har höga förväntningar på sig själva, att hinna se alla, stötta alla 

elever i behov (och alla som lärare uttrycker behöver hjälp). 

Förebyggande arbete 

När det kommer till det förebyggande arbetet uttrycker flera S att detta sker alldeles för lite 

och att det mest handlar om att “släcka bränder” och att hitta tillfälliga lösningar vilket 

resulterar i att folk slutar, ”... egentligen bör den största delen av vårt uppdrag vara att arbeta 

förebyggande och främjande, även i elevhälsan” (Monica). Visionen är att lägga mer tid på 

det och att alla ska tänka till, vad just den enskilde kan göra för att bidra, allt bör inte hamna 

på S, ”... vi lever i en verklighet som vi inte kan hantera och vi försöker täppa hål” (Märta). 

Det förebyggande arbetet bör sättas in mycket tidigare, helst redan i förskoleklassen och när 

lärare ber om hjälp vid konsultationen. Monica beskriver hur de snabbt rycker in, vilket 

resulterar i ett överhopat EHT och att man inte har möjlighet att se över hela skolans behov 

om det beslutas i korridoren. 

 

Märta, Monica och Åsa är av åsikten att speciallärare bör arbeta med de specialpedagogiska 

frågorna på skolan och driva skolutvecklingen framåt i den andan, ”Att arbeta förebyggande 

för fler elever så skulle färre elever kvalificeras in till stödåtgärder” (Åsa). Flera S uttrycker 

att det förebyggande arbetet aldrig hinns med eftersom de bara springer mellan alla andra 

uppgifter, dokumentation och akuta åtgärder likt ekorrar. 

  

Flexibelt schema 

En önskan från några respondenter var ett flexibelt schema för att möjliggöra snabbare 

insatser och att verksamheten kan styras efter behoven. Om ett schema krävs, skriver man 

under på stödåtgärder som sedan låser det egna arbetet och behoven får inte styra, ”... jag 

skulle vilja tänka mer fritt, tror det skulle hända mer kreativa saker då” (Åsa). Kreativiteten i 

yrket är begränsat, verksamheten styrd och de upplever mer press än tidigare. Anita berättar 

dock att det finns luckor för flexibilitet i hennes schema. Flera respondenter önskar kunna 

påverka sitt arbete i större utsträckning, visioner om att få delta i utveckling av hela 

verksamheten framkommer. Åsa uttrycker önskan om att arbeta mer som en psykolog, ta sig 

an några ärenden och arbeta intensivt med dem och sedan släppa för nya. Vidare utvecklar 

Märta, ”... det är behoven som bör styra mig, jag behöver svara upp på verksamheten men det 

är förutsättningarna som inte stämmer”.  

8. Diskussion  
Syftet med studien var att fördjupa förståelsen av hur speciallärare och specialpedagoger i 

språk-, skriv- och läsutveckling verkar på fältet. Som grund för tillvägagångssättet och den 

efterföljande analysen låg våra forskningsfrågor: 

 

● Hur beskriver speciallärare/specialpedagoger sin yrkesroll? 

● Hur implementeras stödinsatser på skolan enligt speciallärarna/specialpedagogerna? 
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Detta avsnitt inleds med en diskussion kring metoden där dess styrkor och svagheter lyfts 

fram. Därefter diskuteras och analyseras resultatet kopplat till den teoretiska delen med fokus 

på studiens syfte och frågeställningar. Det är viktigt att poängtera att vi inte är ute efter att 

generalisera hela skolans verksamhet utan att vi där diskuterar, problematiserar, drar slutsatser 

och generaliserar utifrån vårt resultat. Vi knyter an till olika specialpedagogiska perspektiv för 

att avslutningsvis knyta ihop studiens resultat med Skrtic’s resonemang om byråkrati, vilket 

förhindrar att god undervisning, inkluderande och demokratiska verksamheter skapas. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis hade vi tänkt skicka ut missivbrevet (bilaga 2) till rektorer på skolor men då vi i 

tidigare examensarbeten noterat att svar då kunde dröja så valde vi istället att direkt kontakta 

speciallärare och specialpedagoger på grundskolor i kommunen. I inledningsskedet sonderade 

vi först bland våra egna kontakter. Vi fick relativt omgående svar från respondenter som ville 

medverka till en intervju vilket gjorde att intervjuprocessen kom igång mycket tidigare än 

beräknat. En brist kan vara att vi av den anledningen inte hann göra någon pilotstudie vilket 

Bryman (2011) påtalar kan vara en fördel. En av oss hann ändå rådfråga en kollega om 

intervjufrågornas tydlighet vilket ledde till en liten justering i formuleringen. Vi diskuterade 

sinsemellan samt med vår handledare kring frågornas omfång och formuleringar. Resultatet 

blev många frågor med anknytning till vårt syfte och forskningsfrågor, men som skulle 

möjliggöra en mer omfattande insamling av tankar och infallsvinklar. Vi ville inte låsa oss i 

en föreställning av vad svaren kunde tänkas bli. Genom öppna och vida frågor kring 

specialpedagogik, verksamheten samt respondentens perspektiv var vi öppna för ett oväntat 

resultat.  

 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden (bilaga 4) till respondenterna i förväg eftersom vi 

eftersträvade spontanitet men även för att kunna ledas in på betydelsefulla områden sett ur 

intervjupersonernas perspektiv (Bryman, 2011). Samtalet kunde stundtals sväva iväg, men det 

underlättades av att vi hade intervjuguiden som stöd. En fördel med intervjuformen var att 

följdfrågor kunde reda ut eventuella missförstånd och på så sätt stärka studiens validitet. I och 

med att vi spelade in intervjuerna kunde svaren kontrolleras i efterhand, vilket styrker 

reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Vi ville komma igång med transkriberingen omgående efter varje avslutad intervju för att inte 

glömma bort själva känslan vid intervjutillfället. Eftersom vi visste att intervjuerna skulle 

resultera i stora textmassor och för att följa vår tidsplan så var processandet av 

intervjumaterialet nödvändigt. Vi tog hjälp av de fem steg i analysprocessen som Denscombe 

(2016) och Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vilket blev en bra struktur att följa och 

underlättade för oss när vi bearbetade materialet. Eftersom vi noggrant och systematiskt gått 

igenom och bearbetat allt material samt läst på om de metodologiska begreppen anser vi att 

studien håller en god kvalitet. 
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8.2 Resultatdiskussion och slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas, diskuteras och analyseras resultatet kopplat till den teoretiska 

delen med fokus på våra två forskningsfrågor. 

  

Hur beskriver speciallärarna/specialpedagogerna sin yrkesroll? 

 Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag 

eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Den 

gamla rollen med det parallella systemet skulle tonas ner och en ny syn på specialpedagogik 

skulle få ta plats. I utbildningspolitiska mål, bestämmelser och styrdokument finns 

indikationer om hur skolans verksamhet bör bedrivas men inga tydliga riktlinjer för 

specialpedagogiken (Ahlberg, 2013). Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att utan tydliga 

riktlinjer kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd kommer vi att se variationer i 

skolorna. Dessa variationer kring perspektiv och insatser kan utmanas av visionen om en 

likvärdig skola. 

  

Resultatet visar att speciallärarens uppdrag är komplext och innehåller en mängd 

arbetsuppgifter, infallsvinklar, perspektiv och dilemman. Beträffande utredning nämndes 

screeningar och i fåtal fall observationer men det framkom även att S kan sköta alla externa 

kontakter rörande elever som ”faller utanför ramen”. Vidare kan vi se att kartläggningar och 

åtgärdsprogram i vissa fall endast ägs av specialläraren. Farhågan är att dokumentationen blir 

en ”hyllvärmare” och samarbete och lärarens delaktighet går förlorad. En servande 

yrkesgrupp framträder, utöver det som nämndes ovan, anpassas och framställs material att 

nyttja i klassrummet för eleven eller läraren. Vikarieposten vill vi bestämt hävda inte bör ingå 

i arbetsbeskrivningen. Prioriteringen får konsekvenser för våra elever när insatser uteblir och 

upprätthåller en ”släcka bränder” verksamhet som sällan berör det förebyggande arbetet. 

  

Undervisning var det överrepresenterade arbetsuppgiften i schemat, vilket begränsar 

kreativiteten och försvårar för möjligheter till samarbete. När merparten av den schemalagda 

tiden tillskrivs undervisning blir tiden för planering begränsad. Med begränsad planeringstid 

påverkas kvaliteten i undervisningen och kan relateras till Dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2007). 

  

Många beskrivningar liknar varandra i förhållande till att ge stöd till elever i behov, men det 

framkommer i några fall att det ansvarsområdet till stor del tilldelats specialläraren. I fallen 

rörande dokumentationen, externa kontakter och ansvarsområdet kring elever med varierande 

svårigheter drivs det specialpedagogiska stödet som en professionell byråkrati (Skrtic 1991; 

1995). Där specialpedagogiken blir ett parallellt system till den reguljära undervisningen 

(Florian, 2010b) och varje profession ansvarar för sitt område. Om vi upprätthåller detta 

riskerar vi höjda rop på särskilda lösningar som tillskrivs S. Det förekommer olika slags 

insatser, intensiva insatser för olika behov som genomförs i klass-, mindre grupp eller enskilt. 

Det kan röra sig om många varierande behov, alltså inte bara elever med språk-, skriv-, och 

lässvårigheter. Viktigt att nämna är att rektor i en del fall delegerat beslutfattandet kring 

stödinsatser till specialläraren, det kan strida mot skollagen beroende på hur stödinsatserna 

implementeras. Där står att om särskilt stöd innebär en annan elevgrupp än ordinarie 
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undervisning får rektor inte överlåta beslutanderätten till någon annan (Skollagen 2010:800 

kap 9). Utifrån denna skrivelse kan man ana ett försök till att kontrollera antalet grupper och 

enskild undervisning och främja för inkludering. 

  

Vid beskrivningar om utveckling framträder olika former av handledning för kollegor och 

assistenter på några skolor som ett förebyggande tankeled. Fler av respondenterna deltar inte i 

skolutvecklingsfrågor utifrån sin speciallärarkompetens trots att man idag önskar mer av de 

frågorna i yrket idag. I Skolinspektionens granskning (Skolverket, 2012) framkom att 

speciallärarens/specialpedagogens inflytande är begränsat beträffande skolors 

utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att kompetensen i större utsträckning används av 

rektorer för att förbättra måluppfyllelsen (Ahlberg, 2013; Bruce, 2018). 

  

Det framkom många förväntningar i intervjuerna, vi tolkar in en viss frustration över både S 

egna och andras förväntningar och det understryker komplexiteten i yrket.  Vi kan finna 

beskrivningar som har ett organisations- och systemperspektiv (Ahlberg, 2013), där S slits 

mellan att räcka till, för eleverna men också för att tillfredsställa andras förväntningar. När vi 

tittar på egna förväntningar skiljs de åt. Två speciallärare anser sig endast vilja ha 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd och nämner inte de andra delarna i den nya 

examensordningen som vi vill belysa, såsom utredning, utveckling och förebyggande arbete 

(Bruce 2018). Speciallärarens tänkta funktion, från den uråldriga synen, individfokuserad och 

särskiljande till att vara kompetensberikad med förebyggande och utvecklande arbete samt 

med lärmiljöfokus (Byström, 2018) har en bit kvar. I detta skede vill vi påstå att de gamla 

föreställningarna av speciallärarens yrkesroll delvis lever kvar och arbetet ute på skolorna 

tycks inte ha ändrats i samma takt som reformer (Ahlberg, 2013). Vi är inte benägna att 

generalisera men utifrån vårt resultat kan vi ändå dra den slutsatsen. Mer om detta när vi 

diskuterar frågeställningen om implementering av stödinsatser. 

  

Formuleringar som att S ska ta så många elever som möjligt utanför den reguljära 

undervisningen och gärna erbjuda ”quick fix” understryks. Det överensstämmer med det som 

uttrycks av Nilholm och Göransson (2013) att elevers skolsvårigheter ses som individuella 

problem och individens brister ska kompenseras. 

  

Vi kan också relatera Skrtic’s beskrivning av att det kan råda olika byråkratier på en och 

samma skola. När speciallärare uttrycker önskan om att arbeta mer med utveckling och 

handledning men å andra sidan påverkas eller begränsas av ledningens uppfattning om 

speciallärarens uppdrag. Vi anser att hela verksamheten och ledningens perspektiv är viktiga 

för arbetet med elever i behov och vilka möjligheter specialläraren har att påverka arbetet. 

Specialläraren kan ha sina visioner, men förutsättningarna måste finnas. Om vi låser oss i 

benämningen speciallärare med betoning på det sista ordet, -lärare, följer förväntningar om 

övergripande undervisning i yrket. Om undervisning fyller största delen av speciallärarens 

schemalagda tid påverkas inte bara flexibiliteten i anpassning av verksamhetens behov, utan 

även möjligheter till att bedriva skolutveckling och förebyggande arbete. Det kan anses 

rimligt att om specialläraren förväntas fylla schemat med undervisning, blir även samarbetet 

och diskussionerna kring elever i behov av stöd begränsade. 
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 Avslutningsvis och för att ytterligare problematisera yrket och specialpedagogiken 

uppmärksammar vi olika benämningar som gör att vi upplever skillnad. Att ha två 

yrkeskategorier som speciallärare och specialpedagog, med olika benämningar, upplevs en 

skillnad. Utifrån resultatet, hur specialundervisning av språk-, skriv- och lässvårigheter 

bedrivs av våra respondenter som är av båda kategorierna, kan vi inte se någon. Diskussionen 

kring förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik, med dessa benämningar leds 

tankar till skillnad. Att vara lärare är skillnad mot att arbeta som speciallärare. Att få dessa 

pedagogiker att gå ihop kan vara minst lika problematiskt som att slopa professionstänket. Vi 

slår ett slag för skolutveckling inom specialpedagogik i verksamheten och ett samarbete 

mellan alla professioner. Det handlar om att se specialpedagogiken som en del av 

pedagogikområdet och skapa utrymme för diskussioner kring komplexa lärandesituationer 

(Lang, Lansheim & Ohlsson, 2012). 

  Hur implementeras stödinsatserna? 

Resultatet visar på att våra verksamheter till stor del är byråkratisk utifrån respondenternas 

beskrivningar. Handlingsplaner att följa när svårigheter uppmärksammas, men som tar tid och 

begränsas av skolans resurser. Dokumentation och handlingsplaner relateras till Skrtic’s 

maskinbyråkrati. Vår analys av resultatet är att det byråkratiska kan sätta käppar i hjulen när 

skolan vill effektivisera insatser. När en verksamhet försökt genomföra det har det istället 

överhopat speciallärarens arbete som kan påverkas av vem som skriker högst i korridoren. 

EHT och byråkratin kring den, kan skapa en barriär mellan lärare och stödinsatser. Det kan 

också bli ett medel att minska eller kontrollera antalet insatser beroende på hur byråkratin 

(handlingsplanen) möjliggör eller försvårar detta. Införandet av extra anpassningar kan ses 

som en del i byråkratin, att läraren får riktlinjer för vad som är dennes uppdrag. Givetvis är 

detta endast spekulationer men de upprätthåller också vår professionskultur. 

  

Ett annat förhållningssätt som framträder är verksamheter som drivs av ”rättvisetänk” mellan 

lärares tilldelning av speciallärarens tid. Här tolkar vi in att det snarare rör sig om lärarens 

behov än elevernas. När lärare upplever otillräcklighet eller bristande kompetens för att möta 

vissa elever, hänvisar vi till samarbete och utveckling. Om vi använder specialläraren som det 

beskrivs i examensordningen, att handleda och utveckla verksamheten ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv får vi istället ett annat fokus, att speciallärarens tid och 

kompetens nyttjas till pedagoger och verksamhetens utveckling och därmed även det 

förebyggande arbetet (Bruce, 2018). Pedagogers uppfattning stärks även av 

kompetensutveckling då de ser sig själva som mer framgångsrika i att möta olika elevers 

behov (Urbach et al. 2015). 

  

När speciallärare å ena sidan arbetar för skollagens kompensatoriska perspektiv, utreda 

individuella svårigheter i utredningar och kartläggningar, och i andra förväntas påvisa att 

dessa behov kan kompenseras ur ett inkluderingsperspektiv, kan det upplevas att S står med 

ena benet på bryggan och den andra i båten. Vi balanserar även mellan stöttning av elever 

som inte har samma förutsättningar och bestämmelser med lika krav på alla elever. 

Dokumentation såsom individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram belyser den 
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problematiken (Nilholm & Göransson, 2013). Även om S utgår från att svårigheter 

uppkommer i mötet mellan elever och lärmiljö, uttrycks begränsningar av skolans möjligheter 

att kompensera, såsom lokaler för alternativa lärmiljöer och hjälpmedel. Det problematiserar 

genomförandet av anpassningar som främjar inkludering. Ur ett perspektiv, utifrån den 

enskilde eleven behöver speciallärare arbeta för inkludering och anpassningar av behov. Ur ett 

vidare perspektiv, men fortfarande med elevens utveckling i fokus, bör utveckling av 

skolmiljön, verksamheten och förebyggande helhetsperspektivet få ta plats.  

 

Vägen till EHT upplevs lång och man söker snabbare vägar, risker finns dock även när man 

”hoppar över” olika led i handlingsplaner. Vi säger inte att det ena eller det andra sättet är rätt, 

men vill höja varningens finger för vad man i snabba och spontana insatser kan gå miste om. 

Om vi tänker att vi ständigt återfinns i att släcka bränder- rycka in- och åtgärda så fort vi bara 

kan, med all välmening, har vi funderat kring vad som gjorts/eller inte gjorts för eleven eller 

gruppen? Att kartlägga behov och svårigheter innan åtgärderna är själva poängen med den, att 

komma fram till åtgärder som kan prövas och anpassas. Att tänka igenom vad som inte 

fungerat kan vara minst lika viktigt i upprättandet av nya åtgärder. Med oreflekterat 

insatsarbete kan vi springa i ekorrhjulet resultatlöst. 

  

Sammanfattningsvis rörande inkludering anser vi att vårt resultat kan ses något varierande 

beroende på vilka glasögon vi sätter på. När respondenter påvisar elevers behov av att vilja 

”gå undan”, skulle det kunna relateras till exkludering och individfokus blir överhängande. 

Speciallärarna påpekar dock att det inte behöver vara exkludering, utan att individualisera och 

möta behov. Om behoven ska styra oss, kan man tänkas behöva både uppmärksamma skogen 

och de enstaka träden? (Takala & Ahl, 2014). Vi vill komplettera detta med frågor som blir 

viktiga i detta sammanhang; Varför vill elever lämna klassrummet? Vad är det som gör att 

behoven blir att lämna? Reflektioner kring vår verksamhet behövs för att kunna förändra. Vad 

skulle kunna förändras för att eleven ska vilja vara i klassrummet?   

  

Implementeringen av stödinsatser påverkas naturligtvis inte bara av perspektiven övriga 

pedagoger har på speciallärarens uppdrag utan även förhållningssättet till elever. Faktorer 

som intervjusvaren vittnar om som påverkar yrkesrollen handlar om dessa förhållningssätt. 

Synen på elever i behov av stöd är och på speciallärarens uppdrag vilket kan kopplas till 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). För att undvika ett parallellsystem behöver vi ge 

specialundervisningen ett naturligt utrymme i den reguljära undervisningen och att S blir en 

medlem i det arbetet. I skolan behöver vi reflektera över våra perspektiv. Om eleven beskrivs 

som bärare av problemen, som Nilholm (2007) benämner kompensatoriskt och som Ahlberg 

(2013) kallar individperspektivet eller om problematiken uppstår i mötet med miljön, utifrån 

det relationella perspektivet (Ahlberg, 2013). Som tidigare nämnts förekommer det 

variationer i implementering av särskilt stöd eftersom inga tydliga riktlinjer finns. Eftersom 

det är otydligt vilken pedagogisk filosofi skolan ska influeras av så kompliceras även 

inkluderingsperspektivet (Nilholm & Göransson, 2013). Dessutom finns en mängd varierande 

tolkningar av begreppet inkludering vilket försvårar det arbetet ytterligare (Ahlberg, 2013); 

Florian, 2008; Malmqvist, 2017; Nilholm & Alm, 2010; Sandström, Nilsson & Stier, 2014; 

Spratt & Florian, 2015).  
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Röster om begränsat samarbete försvåras som nämnts av verksamhetens standardiserade 

möten, scheman och undervisningstid. Begränsat samarbete härleds även till lärares olika 

perspektiv på specialläraren och skolsvårigheter. Det särskilda stödet blir just särskilt för vi 

definierat var gränsen för normalitet ska vara (Szönyi, 2012). Har vi snäva ramar för vad som 

anses normalt kommer fler elever hamna utanför och inte ”passa in” i klassrummet. 

Det relationella perspektivet (Ahlberg, 2013) kan ses i beskrivningar om hur viktig 

interaktionen är, såväl elever emellan men även mellan elever och lärare. Individperspektivet 

hos pedagoger och/eller ett starkt styrande professionsbyråkratiskt förhållningssätt i 

verksamheter kan inte vara en god kombination. Även om vi förstår att en uppdelning också 

behövs för att tydliggöra vem som bär ansvaret för åtgärderna. Mina elever måste bli våra 

elever, mitt och ditt jobb måste vara ett gemensamt mål, att alla elever ska trivas, utvecklas 

och få stödet dem behöver. Man kan omöjligt få lyckad implementering av stödinsatser om 

man står ensam i åtgärderna. Om vi upprätthåller detta och delegerar specialläraren ansvar för 

allt kring eleven i behov av stöd, förlorar vi relationen mellan lärare och elev.  Distansen ökar 

och vi ser fler som inte vill vara i klassrummet eller ännu värre, förblir hemma. 

Resultatet vittnar om att det både finns svårigheter men även fungerande lösningar att hitta 

gemensamma mötesforum för samarbete kring att möta behov. Men ett flertal respondenter 

önskar ett bättre samarbete men anger tidsbrist, schemateknisk problematik och 

sjukskrivningar som påverkande faktorer. Avsaknad av regelbundna träffar för samarbete är 

ett dilemma. Det handlar om att finna organisatoriska lösningar för att skapa tillfällen att 

kommunicera kring de inkluderings- och exkluderingsprocesser som sker vilket stöds av det 

kommunikativa relationsinriktade perspektivet (Ahlberg, 2013). Vid de situationer där 

respondenterna beskriver en fungerande verksamhet kring elever i behov är när det sker ett 

samarbete, EHM eller tre-lärarsystem. Med goda intentioner och en stark vision att stödja 

skall ingen yrkesgrupp lägga allt ansvar på sina egna axlar, ingen klarar något ensam. Om S 

ha ensamrätt för elever i behov kommer den ”lilla tid” av stöd inte räcka, vi begränsar 

elevernas möjligheter att lyckas. I ett samarbete bidrar alla med sin kompetens. För att skapa 

goda förutsättningar till elevers utveckling så kan förändringar i organisationen ibland vara 

tillräcklig (Håkansson & Sundberg, 2012; Skolverket, 2014).  

EHM som nämndes, vill vi påstå närmar sig Skrtic’s tillfälliga förslag på adhokratisk 

verksamhet. Med en pimpad version av adhok, som influerar EHM, kan en lösning möjligtvis 

vara ännu närmare för skolor idag eftersom vi har en rådande professionskultur. Vi anser att 

tidigare nämnda problematik kring benämningar av special och pedagogik kan utvecklas med 

möten där alla professioner kring en elev eller grupp som är i fokus träffas. Men till skillnad 

från Skrtics teori om att slopa professionalismen i skolan, bör vi istället nyttja den i 

diskussionen. På EHM diskuteras utifrån kompetens men också relationer till eleven, dess 

behov och åtgärder. I ett samarbete fördelas åtgärder utifrån vilken profession som bäst kan 

möta eleven. Likväl som vi skiljer på psykologer, kuratorer och skolsköterskans kompetenser, 

bör vi lyfta den specialpedagogiska kompetensen och vad den kan bidra med. Diskussioner 

om särskilt stöd och vem som ska ”lösa” elevernas svårigheter i skolan måste bygga på 

samarbete och ledare som främjar användandet av ”olika recept” för anpassningar av behov. 
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Slutord och vidare forskning 

Det är många elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Vi har i detta arbete 

diskuterat perspektiv och förklaringar som våra respondenter haft kring stödinsatser. Det 

förekom uppfattningar om inkludering och förklaringar till elevers upplevelser som vi anser är 

viktiga att tänka vidare kring. I den avslutande delen av resultatdiskussionen ställde vi några 

frågor som skulle vara intressanta att undersöka närmare, just med fokus på elevperspektivet. 

Varför vill elever lämna klassrummet? Vad är det som gör att behoven blir att lämna? Vad 

skulle kunna förändras för att eleven ska vilja vara i klassrummet?  

 

En annan infallsvinkel till vidare forskning är att se över de skillnader vi diskuterar i arbetet, 

att det förekommer två olika yrkeskategorier rörande specialpedagogisk kompetens, nämligen 

speciallärare och specialpedagog. Hur beskriver verksamheter dessa kategorier, gör de 

skillnad och i så fall hur? Hur redogör lärosäten som bedriver utbildningarna för skillnaderna? 

Hur kan dessa uppfattningar påverka oss som utbildade i den ena eller andra yrkeskategorin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

9. Referenser 

Abbott, A. (1988). The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor. 

Chicago: University of Chicago. 

 

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar. 

Stockholm: Liber. 

 

Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning I åk 1-3. (Doktorsavhandling) 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Alatalo, T (2016). (Red.). Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

 

Asp Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. 

(Doktorsavhandling) Göteborg studies in educational sciences, 0436-1121 ; 248 Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16941 

 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Bruce, B. (red.) (2018). Att vara speciallärare: språk-, skriv- och läsutveckling respektive 

matematikutveckling. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 

Byström, A. (2018). Den nya speciallärarutbildningen. I B. Bruce (Red.). Att vara 

speciallärare (s. 15-22). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. (3., [updated] ed.) Thousand Oaks: SAGE Publications. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ds 2008:23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Stockholm. Socialdepartementet. 

 

Emanuelsson, I. & Giota, J. (2011) Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Göteborg: 

Göteborgs Universitet. 

 

Ferguson, D. L. (2008). International trends in inclusive education: the continuing challenge 

to teach each one and everyone. European Journal of Special Needs Education, 23(2), 109-

120. 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16941


37 
 

Florian, L. (2008). Special or inclusive education: future trends. British Journal of Special 

Education, 35(4), 202-208. 

 

Florian, L. (2010a). The concept of inclusive pedagogy. In G. Hallet, & F. Hallet (Eds.), 

Transforming the role of the SENCO, 61-72. Buckingham: Open University Press. 

 

Florian, L. (2010b). Special education in an era of inclusion: the end of special education or a 

new beginning? The psychology of Education Review, 34(2), 22-27. 

 

Florian, L., & Graham, A. (2014). Can an expanded interpretation of phronesis support 

teacher professional development for inclusion? Cambridge Journal of Education, 44(4), 465-

478. 

 

Groth, D. (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och 

speciallärares perspektiv. Luleå tekniska universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. 

Doktorsavhandling. 

 

Göransson, K., & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2), 136-142. Hämtad 2018-10-10 från: 

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7748/6803 

 

Göransson, K (2015). Historiskt bagage tynger yrkesrollen. Artikel hämtad 2018-09-01  från: 

https://specialpedagogik.se/historiskt-bagage-tynger-yrkesrollen/ 

 

Hagtvet, E.B., Frost, J. & Refsahl, V. (2016). Intensiv läsinlärning. Dialog och bemästrande 

när läsningen har låst sig. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hylvander, I., & Guvå, G. (2017). Elevhälsa som främjar lärande. Om professionellt 

samarbete i retorik och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lang, L., Lansheim, B. & Ohlsson, L. (2012). Från en annan(s) utsiktsplats. Narrativt 

inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning. I T. Barrow & D. Östlund (Red.), Bildning 

för alla! En pedagogisk utmaning (s. 27-34). Kristianstad: Kristianstad University Press. 

 

Lundqvist, J. (2018). Tidiga insatser och barns utbildningsvägar. Inkludering och 

specialpedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7748/6803
http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7748/6803
https://specialpedagogik.se/historiskt-bagage-tynger-yrkesrollen/
https://specialpedagogik.se/historiskt-bagage-tynger-yrkesrollen/


38 
 

Malmqvist, J. (2017). Inkludering – en internationell utblick med några nedslag. Hämtad 

2018-11-10 från: https://larportalen.skolverket.se/#/search/Inkludering%20-

%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag 

 

McLeskey, J., & Waldron, Nancy L. (2007). Making Differences Ordinary in Inclusive 

Classrooms. Intervention in school and clinic, 42(3), 162-168. 

 

Mitchell; D. (2015). Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept. C.E.P.S Journal. 5(1), 

9-30. 

 

Nilholm, C., & Alm, B. (2010). An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, 

teacher strategies, and children’s experiences. European Journal of Special Needs Education. 

25(3), 239-252. 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilholm, C., & Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av 

forskningen. FOU-skriftserie nr 3. SPSM. 

 

Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber AB. 

 

Runström Nilsson, P. (2015). Pedagogisk kartläggning: att utreda och dokumentera elevers 

behov av särskilt stöd (3:e uppdaterade uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Sandström, M., Nilsson, L. & Stier, J. (Red.) (2014). Inkludering – möjligheter och 

utmaningar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandström, M., Klang, N. & Lindqvist, G. (2017). Bureaucracies in Schools- Approaches to 

Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories. Scandinavian 

Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2017./1324905 

 

SFS 2011:688. (2011). Svensk författningssamling. Examensordning för speciallärarexamen 

och specialpedagogexamen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 2018-11-10 från: 

https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2011/600-699/d_807723-sfs-2011_688-

forordning-om-andring-i-forordningen-2011_186-om-andring-i-forordningen-2010_542-om 

Skollag (2010:800) SFS nr: 2010:800. www.riksdagen.se  

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 2018-11-10 från: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800   

 

Skolverket (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av 

likvärdighet över tid. Skolverkets rapport 347. Stockholm: Skolverket. 

 

https://larportalen.skolverket.se/#/search/Inkludering%20-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag%20McLeskey,%20J.,%20&%20Waldron,%20Nancy%20L.%20(2007).%20Making%20Differences%20Ordinary%20in%20Inclusive%20Classrooms.%20Intervention%20in%20school%20and%20clinic,%2042
https://larportalen.skolverket.se/#/search/Inkludering%20-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag%20McLeskey,%20J.,%20&%20Waldron,%20Nancy%20L.%20(2007).%20Making%20Differences%20Ordinary%20in%20Inclusive%20Classrooms.%20Intervention%20in%20school%20and%20clinic,%2042
https://larportalen.skolverket.se/#/search/Inkludering%20-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag%20McLeskey,%20J.,%20&%20Waldron,%20Nancy%20L.%20(2007).%20Making%20Differences%20Ordinary%20in%20Inclusive%20Classrooms.%20Intervention%20in%20school%20and%20clinic,%2042
https://larportalen.skolverket.se/#/search/Inkludering%20-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag%20McLeskey,%20J.,%20&%20Waldron,%20Nancy%20L.%20(2007).%20Making%20Differences%20Ordinary%20in%20Inclusive%20Classrooms.%20Intervention%20in%20school%20and%20clinic,%2042
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2011/600-699/d_807723-sfs-2011_688-forordning-om-andring-i-forordningen-2011_186-om-andring-i-forordningen-2010_542-om
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2011/600-699/d_807723-sfs-2011_688-forordning-om-andring-i-forordningen-2011_186-om-andring-i-forordningen-2010_542-om
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2011/600-699/d_807723-sfs-2011_688-forordning-om-andring-i-forordningen-2011_186-om-andring-i-forordningen-2010_542-om
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


39 
 

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(SKOLFS 2014:40). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2015). Viktiga val av arbetssätt i klassrummet. Hämtad 2018-11-10, från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/viktiga-val-

av-arbetssatt-i-klassrummet 

 

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

(Reviderad 2016). Hämtad 2018-11-10 från: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575   

 

Skolverket. (2016). Legitimation för speciallärare. Om behörighet att undervisa som 

speciallärare och som lärare i särskola och specialskola. Hämtad 2018-12-05 från 

https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.98048!/Menu/general/column-

content/attachment/Legitimation%20for%20speciallarare.pdf 

 

Skrtic, T. (1991). Behind special education. A critical analysis of professional culture and 

school organization. Denver, Colorado: Love Publishing Company. 

Skrtic, T. (1995). Disability and democracy: reconstructing (special) education for 

postmodernity. New York: Teachers Collage Press. 

 

Spratt, J. & Florian, L. (2015). Inclusive pedagogy: From learning to action. Supporting each 

individual in the context of ´everybody´. Teaching and Teacher Education. 49, 89-96. 

 

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Svenska 

Unescorådets skriftserie, (2). Hämtad 2018-11-09, från: http://u4614432.fsdata.se/wp-

content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-

2001.pdf 

 

Szönyi, K. (2012). Att lyssna till barn. I gränslandet mellan livsvärldar och systemvärlden. I 

T. Barrow & D. Östlund (Red.), Bildning för alla! En pedagogisk utmaning (s. 45-52). 

Kristianstad: Kristianstad University Press. 

 

Takala, M & Ahl, A, (2014). Special education in Swedish and Finnish schools: seeing the 

forest or the trees? British Journal of Special Education, 41(1), 61-81. 

 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och 

praktik. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/viktiga-val-av-arbetssatt-i-klassrummet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/viktiga-val-av-arbetssatt-i-klassrummet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/viktiga-val-av-arbetssatt-i-klassrummet
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.98048!/Menu/general/column-content/attachment/Legitimation%20for%20speciallarare.pdf
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.98048!/Menu/general/column-content/attachment/Legitimation%20for%20speciallarare.pdf
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.98048!/Menu/general/column-content/attachment/Legitimation%20for%20speciallarare.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf


40 
 

Urbach, J., Brooke A. Moore, Klingner Janette K, Galman, S., Haager, D., Brownell Mary T, 

Dingle, M. (2015). “That´s My Job”: Compairing the Beliefs of More and Less Accomplished 

Special Educators Related to Their Roles and Responsibilibies. Teacher Education and 

Special Education, 38(4), 323-336. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2018-12-05 från: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Westling Allodi, M. (2016). Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt - en 

jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska insatser och särskilt stöd. 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet. 

 

Östlund, D (2018). Stöd till elever – en tillbakablick. Skolverket. Hämtad 2018-10-10 från: 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-

specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_k

ommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-

9_01_A_01_tillbakablick.docx 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat. (3:e 

omarbetade uppl.). Stockholm: Gothia Förlag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_kommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-9_01_A_01_tillbakablick.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_kommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-9_01_A_01_tillbakablick.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_kommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-9_01_A_01_tillbakablick.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_kommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-9_01_A_01_tillbakablick.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_kommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-9_01_A_01_tillbakablick.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/120_Inkludering_och_delaktighet_uppmarksamhet_samspel_kommunikation/Del_01/material/flik/Del_01_MomentA/Artiklar/SP20_1-9_01_A_01_tillbakablick.docx


41 
 

10. Bilagor 
 

Bilaga 1 Examensordning för speciallärare 

 

Eftersom detta arbete riktas mot specialiseringen språk-, skriv-, och läsutveckling så kommer 

vi främst nämna den specialiseringen. Av de styrande dokument som kan ge oss tydligare 

beskrivning av innehållet i speciallärarens uppdrag är i Svensk författningssamling (SFS, 

2011:688). Här kan vi läsa om speciallärarens yrkesuppdrag och vad de specialiseringar som 

erbjuds är mot; språk-, skriv-, och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller 

hörselskada, synskada, grav språkstörning, och utvecklingsstörning. Dessa ovanstående 

specialiseringar omfattar 90 högskolepoäng vardera.  

 

Det övergripande målet för speciallärarexamen är att studenten ska ”visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av 

stöd” (SFS, 2011:688, s. 10). I det mer specifika avsnittet kan man läsa att specialläraren ska 

visa fördjupad kunskap om barns lärande och en god fördjupad kunskap om dess 

specialisering. Utöver specialiseringarna ska alla speciallärare visa fördjupad kunskap; 

●  I specialpedagogikens vetenskapliga grund, hålla sig uppdaterad om aktuell forsknings- 

och utvecklingsarbete samt visa förtrogenhet till vetenskap och beprövad erfarenhet 

och dess betydelse för yrkesutövningen. 

●  I det historiska perspektivet om barn i behov av särskilt stöd, 

●  Om barns språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna, 

●  Om bedömningsfrågor och betygssättning. 

Inom avsnittet färdighet och förmåga förväntas specialläraren ha färdigheten att: 

● Kritiskt granska och självständigt ta initiativ till att analysera och samarbeta i 

förebyggande arbete samt undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

● Delta i arbetet, utformning samt genomförandet av åtgärdsprogram i samverkan med 

berörda aktörer, stödja barn och utveckla verksamhetens lärmiljöer. 

● Inom sin specialisering verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor 

som rör specialiseringen. 

● Självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med fokus på att kunna möta behoven hos alla barn. 

● Självständigt och kritiskt genomföra pedagogiska utredningar, analysera barnets 

svårigheter i dess lärmiljö där undervisning bedrivs samt där barnet vistas under 

skoldagen. 

●  Utforma individanpassat arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd. 

● Inom sin specialisering kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns 

utveckling. 
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Man poängterar även vikten av insikten att samverkan och samarbete mellan andra 

yrkesgrupper och skolformer har betydelse samt att själv kunna identifiera sitt egna behov av 

kompetensutveckling (SFS, 2011:688). 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Informationsbrev till respondenter inför deltagande i studie för uppsats i examensarbete på 

avancerad nivå. 

                                                                                    Eskilstuna datum 

Hej! 

 

Vi är två studenter som just nu studerar sista terminen på avancerad nivå på 

speciallärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås. Den här terminen skriver vi 

vårt examensarbete i vilket vi vill undersöka hur speciallärare i språk-, skriv- och 

läsutveckling verkar på fältet. 

 

Intervjuerna kommer att ta mellan trettio minuter upp till en timme och spelas in då detta 

underlättar både i analysarbetet och stärker tillförlitligheten i studien. Vårt önskemål är att 

intervjuerna sker under februari och mars månad. Vi följer de riktlinjer gällande de etiska 

principer som Forskningsrådet publicerat vilket bl.a. innebär att allt material som kommer 

fram i samband med intervjuerna behandlas konfidentiellt, allt deltagande är frivilligt och kan 

när som helst avbrytas samt att alla namn avidentifieras vid publicering av resultatet i vårt 

examensarbete. Efter att studien är avslutad så kommer alla intervjuinspelningar att raderas. 

Deltagande respondenter kommer även ha möjlighet att ta del av det färdiga arbetet. 

Vi hoppas att det finns intresse av att bidra till vår studie vilket skulle vara mycket värdefullt 

för oss. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Vänliga hälsningar Christina och Jeanette 

 

            XXX                                                                  XXX 

Tel nr: XXX                                                  XXX 

 

e-post: XXX@student.mdh.se            

            XXX@student.mdh.se    

                              

Handledare: 

           XXX@mdh.se 
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Bilaga 3 Information gällande forskningsetiska principer 

  

Informationskravet innebär att du som deltagare (respondent) informeras om själva syftet 

med undersökningen, att ditt deltagande är frivilligt och att du närsomhelst har rätt att avbryta 

din medverkan. All information kommer att behandlas konfidentiellt och den information som 

vi samlar in kommer endast användas i vårt examensarbete. 

  

Samtyckeskravet innebär i den här undersökningen ett aktivt, frivilligt medverkande av dig 

som respondent som vi avser att intervjua. Därför behövs ditt samtycke till att delta i 

intervjuer för att detta moment ska kunna genomföras. Det innebär inte några som helst 

negativa konsekvenser för dig som respondent om du av någon anledning vill avbryta din 

medverkan i undersökningen. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att all information som framkommer under intervjuerna 

behandlas konfidentiellt så att din identitet inte på något sätt kan spåras när informationen 

från intervjuerna behandlas. Detta avser vi att ta hänsyn till genom att avidentifiera ditt namn 

vid behandling av intervjumaterial och presentation av data samt att förvara detta på ett säkert 

sätt så att inga obehöriga kan komma åt det. Vi kommer också efter avslutad undersökning 

radera allt inspelat material. 

  

Nyttjandekravet innebär att all information som delges vid intervjuerna endast kommer att 

användas för forskningsändamål i denna undersökning för att besvara syfte och 

frågeställningar i vårt examensarbete. 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

 

1. Vad har du för grundutbildning? 

2. När utbildade du dig till speciallärare? 

3. Vilken inriktning har du i din speciallärarutbildning? 

4. Hur länge har du arbetat som speciallärare? 

5. Finns det fler speciallärare på din arbetsplats? 

6. Hur ser skolan organisatoriskt ut där du arbetar? 

7. Vilka årskurser/elevgrupper/elever arbetar du mot? 

8. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt uppdrag? 

9. Hur ser du på inkludering? 

10. Vad anser du kännetecknar en inkluderande skola? 

11. Vad innebär inkludering i verksamheten där du arbetar? 

12.  Kan enskild undervisning ges utan att elever upplever segregation, hur ser du på det?  

13. Vart går gränsen mellan pedagogik och specialpedagogik? 

14. I styrdokument framhävs att skolan ska formas för att passa alla elever men att 

dokumentationer såsom individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska se till 

den enskilda individen, hur ser du på det? 

15. Beskriv tillvägagångssättet i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd, hur 

implementeras stödinsatserna? 

16. Vilka stödinsatser ges och vem ansvarar för dessa? 

17. Hur ser samarbetet med klasslärarna/pedagogerna/mentorerna ut?        

18. Vilka förväntningar har du som speciallärare på din yrkesroll? 

19. Vilka förväntningar upplever du att andra pedagoger på skolan har på dig som 

speciallärare? 

20. Hur fördelas dina resurser idag på skolan?  

21. Om du själv fick önska, hur skulle du vilja fördela dina resurser? 

22. Kan du se likheter med utbildningen och hur du arbetar i praktiken? 

23. Kan du se några skillnader mellan det du fått med dig i utbildningen och hur det 

praktiseras i verksamheten? 

  

     

      

 


