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Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur speciallärare som arbetar med 

språk-, skriv- och läsutveckling ser på sin yrkesroll och  sitt uppdrag. Jag ville se det 

vardagliga arbetet med elever i behov av särskilt stöd i ljuset av de specialpedagogiska 

perspektiven. Detta har jag gjort genom att intervjua 10 speciallärare som arbetar i åk 1-6 och 

sedan analyserat och tolkat deras berättelser om sin vardag i relation till de 

specialpedagogiska perspektiven. Jag har bl.a. tittat på hur man upptäcker elever i behov av 

särskilt stöd, hur man arbetar för måluppfyllelse, på förändringar som skett, utmaningar man 

har och vad som inspirerar speciallärare. Vad upplever speciallärarna styr deras uppdrag och 

vad tycker de är viktigast för elever i behov av särskilt stöd. Speciallärarna beskriver att de 

följer screeningplaner, oftast undervisar individuellt och i grupp samt arbetar mer i perioder 

nu än tidigare. Att räcka till och att få en skälig lön ses som utmaningar och man inspireras 

t.ex. av andra speciallärare och av eleverna. Att eleven blir medveten om sitt eget lärande ser 

man som en förutsättning för måluppfyllelse. Speciallärarna tycker ibland att deras uppdrag är 

oklart och att det styrs bl.a. av eleverna, rektor, arbetslag, föräldrar och informella ledare. Jag 

tycker mig se att de specialpedagogiska perspektiv som oftast genomsyrar speciallärarnas 

arbete är individperspektivet och dilemmaperspektivet. 

 

Nyckelord: speciallärare, specialpedagogiska perspektiv, uppdrag, yrkesroll   
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1. INLEDNING 
 

I mitt arbete både som klasslärare och speciallärare inom grundskolans tidigare år har jag ofta 

ställts inför frågan hur specialläraren ska arbeta och hur specialundervisningen ska utformas 

både gällande innehåll och form. Erfarenheten är att det ser väldigt olika ut dels hur stor del 

av resurserna man lägger på speciallärare men också hur olika de speciallärare som finns 

arbetar. När speciallärare och specialpedagoger träffas kommunövergripande är min 

uppfattning att det är innehållet på specialundervisning som oftast diskuteras. Hur 

specialundervisningen rent praktiskt organiseras är en fråga som ofta kommer på 

kaffepauserna. Det man då diskuterar är om man bedriver specialundervisning enskilt eller i 

liten grupp eller om man ska vara i klassrummet tillsammans med klassläraren. Man pratar 

även om i vilken utsträckning tiden går åt till andra uppdrag som utredningar, samtal med 

kollegor och föräldrar mm. Många pratar också om att de ofta används som vikarier för 

klasslärare vid sjukdom och till att alltid få ta extra rastvakter då det fattas mm. Enligt egen 

erfarenhet kan det se väldigt olika ut på skolor inom samma kommun och även inom samma 

rektorsområde. När det gäller hur speciallärarresursen används rent konkret finns många 

åsikter om vad som är det bästa för eleverna i behov av särskilt stöd både när det gäller att nå 

kunskapsmålen och känna tillhörighet. Då blir det intressant vad och vem som styr hur det blir 

i praktiken. 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står att 

”undervisningen  ska  anpassas  till  varje  elevs  förutsättningar  och  behov”(s. 8). Vidare står att 

”alla  som  arbetar  i  skolan  ska  uppmärksamma  och  stödja  elever  i  behov  av  särskilt  stöd”(s.  

14). ”Strävan  ska  vara  att  skapa  de  bästa  samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande  och  kunskapsutveckling”(s. 10). Vilka är då de bästa betingelserna? I skollagen 

anges att särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 

eller som komplement till denna (SFS 2010:800 3 kap. 7-12 §). Det står ingenting i skollagen 

om vilka yrkesgrupper som ska bedriva specialundervisning. Yrkesgrupperna speciallärare 

och specialpedagoger nämns inte. I skollagen står att det är rektor som har ansvaret att besluta 

om och organisera det specialpedagogiska stödet i verksamheten.  

 

Det ska finnas fungerande rutiner på skolorna för att kartläggningar och bedömningar görs 

som ska ligga till grund för vilka insatser som ska sättas in, på vilken nivå de ska ligga och 
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när i tid. För de elever som är behov av särskilt stöd kan det särskilda stödet utformas på en 

rad olika sätt. ”Det  är  en  gemensam fråga för rektor och arbetslaget hur stödet ska 

organiseras,  så  att  eleverna  inte  upplever  marginalisering  och  utanförskap”  (Ahlberg,  2013).  

Arbetet med kartläggning, extra anpassningar och åtgärdsprogram tar en stor del av 

speciallärarnas och specialpedagogernas vardag. Jag har valt att rikta mitt intresse mot 

speciallärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd i språk- skriv- och läsutveckling.    

 

2. BAKGRUND 
 
 

Här ges en kunskapsbakgrund som svarar mot studiens ämne. Den innehåller för studien 

relevant litteratur i tidigare forskning och teoretisk referensram. Det börjar med en 

genomgång av språk-, skriv och läsutveckling och en beskrivning av verkningsfulla åtgärder 

som övergår i en jämförelse av olika yrkesgrupper och kommunpolitikens roll i utformandet 

av specialpedagogiskt arbete för att avsluta i de specialpedagogiska perspektiven som är den 

teoretiska referensram som studien har sin grund i.  

2.1 Tidigare forskning 
 

2.1.1 Språk-, skriv- och läsutveckling 
 
Det finns många saker som spelar in och påverkar barns språk-, skriv- och läsutveckling. Allt 

från hemmiljö och den tidiga språkutvecklingen till hur undervisningen i skolan är utformad. 

Det är viktigt att det lilla barnet tidigt knyter an till sina föräldrar och är med och uppmuntras 

att delta i samtal, får lyssna till böcker, delta i sång, rim och ramsor. Här har förskolan 

tillsammans med föräldrar en stor betydelse. Med språklig medvetenhet menas att man kan 

skifta fokus från språkligt innehåll till språklig form och man kan vara språkligt medveten 

inom fler områden. Pragmatisk medvetenhet är förståelsen för hur språket används i sociala 

sammanhang, semantisk medvetenhet har med ordförståelse att göra och syntaktisk 

medvetenhet är förmåga att bygga meningar. Morfologisk medvetenhet innebär insikt om 

ordens delar och hur ord bildas och fonologisk medvetenhet är insikt om ords ljudstruktur 
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(Bjar & Frylmark, 2009). När eleverna kommer till förskoleklass har de alla hunnit olika långt 

i den språkliga medvetenheten. En del elever har redan knäckt koden till läsning medan andra 

precis har börjat upptäcka och själv rimma till ord. De kan känna igen sitt namn när det står 

skrivet och har en förståelse för att de krumelurer som kallas bokstäver betyder något när de 

står tillsammans. Denna period  brukar  kallas  pseudoläsning.  När  de  kan  ”läsa”,  eller  känna  

igen snarare, en del skyltar som t.ex. ICA och STOP använder de sig av den Logografiska 

strategin som kännetecknas av att varje ord behandlas som en unik stimulus. Man associerar 

ordets uttal till hur det ser ut rent grafiskt. De har ännu inte börjat använda bokstäver i den 

meningen att de står för ett visst ljud. En del forskare anser att den logografiska perioden inte 

har någon betydelse för den fortsatta läsutvecklingen och att alla barn heller inte går igenom 

den (Kamhi & Catts, 2014).  

 

Nästa fas i utvecklingen är då man förstår att varje bokstav står för ett ljud och att 

bokstävernas enskilda ljud kan sättas ihop och bilda ord. Eleven måste även ha förståelse för 

att vårt talade språk, allt vi säger också består av dessa ljud. Nu kan eleven själv ljuda ihop 

(göra syntes) och skriva (segmentera) ljudenligt stavade enkla ord. I den här fasen tar 

läsningen lång tid och kan verka mödosamt. En del elever kommer snabbt igenom den här 

fasen och klarar ljudstridigt stavade ord på egen hand. Andra tycks fastna i ljudandet och här 

måste man vara uppmärksam och tidigt anpassa undervisningen så den passar den enskilda 

elevens utveckling. Det är nu man börjar bygga upp ortografiska strukturer för att senare 

kunna se direkt vad det står utan att behöva ljuda. Då är man inne i det ortografisk-

morfemiska stadiet och senare den automatiska ordigenkänningsfasen där man inte ljudar utan 

genom bokstavssekvenser och stavningsmönster direkt kan se vad det står (Høien & 

Lundberg, 2013).  För att man ska komma vidare i sin läsutveckling behöver man motivation. 

Läsningen måste ge tillbaka något och då helst i form av spännande och roliga berättelser 

eller kunskaper om något man intresserar sig för. Detta förutsätter att man förstår det man 

läser. För en god läsförståelse underlättar det att man har en god språkförmåga vilket innebär 

språkförståelse, ordmobilisering och syntaktisk förmåga.  Ett väl fungerande arbetsminne så 

att man när man läst färdigt en mening faktiskt kommer ihåg vad det stod i början av den. 

Sedan behöver man en förmåga att läsa mellan raderna vilket innebär att man kan dra 

slutsatser om sådant som inte konkret står i texten. Detta bygger på tidigare erfarenheter som 

man kan koppla till den aktuella texten (Bjar & Frylmark, 2011).  Läsförståelse och 

hörförståelse följs normalt åt genom hela utvecklingen men svårigheter med ordavkodning 
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sätter gränser för hur läsförståelsen utvecklas. Elever behöver adekvata insatser i 

ordavkodningsträning men också stöttning i läsförståelse (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). 

Att tillsammans med andra elever under strukturerade former få lyssna till, diskutera och 

analysera texter brukar ha god effekt på den enskildes läsförståelse (Reichenberg & Löfgren, 

2014).  

 

2.1.2 Hinder i språk-, skriv- och läsutvecklingen 
 
Det finns många orsaker till att en del elever inte utvecklas som förväntat i sin läs- och 

skrivförmåga. En del svårigheter beror på ärftliga faktorer andra är miljöbetingade. Forskare 

menar att de som löper störst risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter är de barn som har en 

sen språkutveckling, som har svårt att hålla information i det verbala korttidsminnet och att 

snabbt mobilisera och nämna ord. Man talar också ofta om att svårigheter med fonologi har 

betydelse om man ska utveckla läs- och skrivsvårigheter och då särskilt med avkodning och 

stavning (Høien & Lundeberg, 2013). Man har också sett att konsolideringsperioden, tiden 

mellan man har knäckt läskoden och till att man någorlunda läser och skriver enklare ord, inte 

får bli för lång. Det är under den perioden man automatiserar de grundläggande alfabetiska 

färdigheterna som grafem-fonemkunskaperna och syntes- och segmenteringsförmågan. När 

det uppstår svårigheter med läsprocessen är det viktigt att lärarna uppmärksammar och förstår 

när det är dags att sätta in extra anpassningar och särskilt stöd. (Bjar & Frylmark, 2011).  

 

2.1.3 Betydelsen av lärarens kunskaper i språk-, skriv- och läsinlärning  
 

Lärarna i förskolan, förskoleklassen och skolan arbetar mycket med undervisning i språk-, 

skriv- och läsutveckling. I en avhandling som gjorts utifrån en undersökning om undervisande 

lärares kunskaper om läs- och skrivinlärning visar resultatet att lärare som undervisar i åk 1-3 

där mycket av undervisningen handlar om läs och skrivinlärning inte per automatik har de 

kunskaper som anses vara nödvändiga (Alatalo, 2011). De lärare som står sig bäst är de som 

gått den gamla lågstadielärarutbildningen även om några med den utbildningen också visar 

brister i kunskaper om ämnet. Alatalo (2011) talar om hur skicklig undervisning i läs- och 

skrivinlärning kräver att läraren har kunskaper om språkliga strukturer som fonologi, fonem-

grafem-korrespondens, morfologi, semantisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet mm. Har 

läraren dessutom kunskaper om ortografi och stavningsregler är läraren kapabel att använda 
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sina kunskaper i läs- och skrivundervisningen. Att den nuvarande lärarutbildningen som 

utbildar lärare som ska undervisa ifrån förskoleklass till årskurs tre har kurser som ger 

studenterna kunskaper i hur läsning och skrivning går till samt hur man på bästa sätt 

undervisar i detta är väl självklart men även de lärare som arbetar med både yngre och äldre 

elever måste ha kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling för att kunna möta alla elever.   

 

2.1.4 Verkningsfulla åtgärder vid språk-, skriv-och lässvårigheter 

 
Vilka åtgärder man ska sätta in då det visar sig att det förebyggande arbetet med eleverna inte 

varit tillräckligt beror på vilka åtgärder som ger goda resultat och vilka som är praktiskt 

genomförbara med de resurser som finns. Först måste man se var i språk-, skriv- och 

läsutvecklingen eleven egentligen befinner sig. Vilka är de starka sidorna och var blir det 

svårt. Är det grafem-fonemkorrespondensen som inte är färdig. Läser eleven långsamt och 

ljudar sig fram eller läser den snabbt och gissar med många läsfel till följd. En ordentlig 

kartläggning av elevens situation är nödvändig för att man ska hamna rätt (Høien & 

Lundberg, 2013).  

 

Enligt Konsensus projektet ger specialundervisningen god effekt om de sker tidigt i åldrarna, 

intensivt och under en avgränsad period (Myrberg & Lange, 2005). En studie som beskriver 

en intervention som i formen passar in i deras rekommendationer genomfördes med två 

grupper av elever som efter inledande tester alla låg under medelresultat i stavning, 

läsförståelse, läshastighet och fonemmedvetenhet. Den ena gruppen fick det stöd som 

skolorna normalt erbjöd och den andra fick s.k. RAFT-träning (Reading And Fluency 

Training) vilket innebar att eleverna fick individuell undervisning i 45 minuter varje skoldag 

under 12 veckor av en specialutbildad pedagog. Undervisningen bestod i träning av grafem-

fonemkorrespondens i samband med bilder av hur munnen ser ut när man formar ljuden samt 

träning i läsflyt genom upprepad läsning med tidtagning och stapeldiagram för att se 

progressionen. Efter avslutad träning visade det sig att den grupp som haft intensivträning 

med RAFT gjort bättre resultat är kontrollgruppen när det gällde ordavkodning, stavning, 

läsförståelse och läshastighet (Wolff, 2011).  

 

En annan metod som blivit mycket använd i skolorna är avkodningsträning med hjälp av 

läslistor (Jönsson, 2014). Det är en metod där syftet är att genom överinlärning automatisera 
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bokstäver, stavelser, orddelar och hela ord. Att hitta mönster och se strukturer i hur ord är 

uppbyggda. Här jobbar man intensivt i 20 minuters pass 2-3 gånger i veckan tills man har 

ökat sin hastighet i avkodningen så pass att man ligger i fas med sin ålder. Man mäter 

läshastigheten med H4 och H5, ett normerat lästest där man ska läsa enstaka ord så rätt och så 

snabbt som möjligt under en minut. Det är en metod som utförs enskilt med speciallärare, 

eleven går ifrån klassen under 20 minuter varje gång. Den är lättadministrerad för 

specialläraren och den visar goda resultat.  

 

Att öva upp sin förmåga att förstå och samtala kring texter är ett viktigt inslag i 

undervisningen för att eleven ska utvecklas optimalt i sin läsutveckling. Detta görs med fördel 

inom klassens ram. Reichenberg & Löfgren (2014) genomförde en studie i en årskurs 3 där 

eleverna under 12 veckor 2 gånger i veckan i halvklass deltog i läsförståelseträning baserad på 

RT (reciprocal teaching). I studien utgår man från 4 strategier. Att förutsäga och ställa 

hypoteser, att ställa egna frågor före, under och efter läsningen, att reda ut oklarheter som t.ex. 

svåra ord och att sammanfatta med egna ord.  De fyra strategierna är exempel på kognitiva 

aktiviteter som goda läsare använder när de vill få en djupare förståelse av en text. 

Sammanlagt deltog 44 elever och deras lärare i studien. Sammanlagt tränades elevernas 

läsförståelse vid 24 tillfällen. Varje tillfälle pågick i ca 30 minuter. Eleverna testades före och 

efter studien. Resultatet visar, efter studien, att deras läsförståelse ökat signifikant. Många 

skolor arbetar med En läsande klass, ett arbetsmaterial i läsförståelse där man arbetar med 

fem läsförståelsestrategier (Gonzales et al., 2013). Klasslärare och speciallärare kan här arbeta 

tillsammans i klassrummet för att möjliggöra för alla elever att aktivt delta i samtalen och 

diskussionerna.  

 

2.1.5 Alternativa hjälpmedel 
 
Det är viktigt att elever med språk-, skriv- och lässvårigheter får möjlighet att använda 

alternativa hjälpmedel i sitt skolarbete så tidigt som möjligt. Detta för att det ska finnas med 

som en naturlig del i skolarbetet både för den som använder dem och för klasskamrater. Att få 

möjlighet att lyssna på texter, att skriva på dator eller läsplatta med stavningskontroll och 

ljudande tangentbord. Att ha tillgång till att lyssna på skönlitteratur både i skolan och hemma. 

Det ser olika ut på skolorna hur mycket man satsar på att göra skolan och undervisningen 

tillgänglig för alla. Det är också viktigt att man anpassar de alternativa hjälpmedlen till varje 



  
 
 

 10 

elevs förutsättningar och behov och att lärarna har möjlighet att själv lära sig hantera 

hjälpmedlen. Tillgång till teknisk support är en förutsättning för att användandet ska bli en 

positiv upplevelse för alla inblandade (Adebisi, Liman & Longpoe, 2015). I en studie vars 

syfte var att undersöka om en multifunktionell app. för telefon eller läsplatta kunde vara 

användbar för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter upptäckte man att 

eleverna också ökade sina resultat på testet ordkedjor. Appen fungerar så att man fotar av en 

text med telefon eller läsplatta som sedan läser upp texten som en talsyntes. De intervjuade 

svarade att det som var bra med appen var att den hjälpte till att få tillgång till texter som 

annars har ansetts som för svåra att närma sig. Nu kunde fokus och energi läggas på innehållet 

i texten i stället för på avkodning (Fälth & Svensson, 2015). Teknik kan också vara en 

effektiv väg till förbättring och förändring av både individuella- och gemensamma 

instruktioner till elever med svårigheter att ta till sig instruktioner i stor grupp. Men även att 

öka elevers litterära förmåga via anpassad teknisk mjukvara (Madden, 2012). 

 

2.1.6 Organisation och arbetssätt 
 

Det Konsensusprojekt  som  kommit  med  två  rapporter  har  sitt  ursprung  i  det  ”Läskrig”  som  

startade på 70-talet och som kantade läsforskningen under en lång tid. I den första rapporten 

”Att  skapa  konsensus  om  skolans  insatser  för  att  motverka  läs- och  skrivsvårigheter”  

(Skolverket,  2003)  har  man  koncentrerat  sig  på  ”Läs- och  skrivsvårigheternas  natur”  och  

”Karakteristika  hos  pedagogik  som  verksamt  förebygger  att  läs- och skrivsvårigheter 

uppkommer”.  I  den  andra  rapporten  från  samma  material  (Myrberg  &  Lange,  2005)  tar  man  

upp vad som kännetecknar god praxis när det gäller att upptäcka och diagnostisera läs- och 

skrivsvårigheter. Här finns även korta sammanfattningar där man kan utröna läsforskares syn 

på bl. a specialpedagogiska insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter, framgångsrikt 

specialpedagogiskt arbetssätt och hur specialpedagogiska insatser ska organiseras. Här menar 

forskarna att lärare ska fokusera på problemområdet, finna och utnyttja elevens starka sidor, 

bygga kunskaper från elevens starka sidor mm. Vidare anses att framgångsrika 

specialpedagogiska arbetssätt t.ex. utgår från elevens kunskapsnivå, erbjuder tidiga insatser i 

läs- och skrivinlärningen, följs upp och utvärderas kontinuerligt. När det gäller hur de 

specialpedagogiska insatserna ska organiseras nämns bl.a. att insatsen ska utformas så att alla 

elever känner sig inkluderad. Den ska erbjuda variation mellan enskild- grupp- och 

klassundervisning. Där ska man också anpassa till elevens önskemål i fråga om enskild 
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undervisning, i mindre grupp eller i klass. Ett sätt för klasslärare och speciallärare att 

samarbeta i klassrumsmiljö är s.k. co-teaching där gott samarbete kräver gemensam 

planeringstid, medvetenhet om risken att det blir en som leder och en som assisterar. När 

samarbetet fungerar visar studier att eleverna får fler individualiserade instruktioner och mer 

stöd (Hamilton-Jones & Vail, (2014). Savage (2006) menar att för att kunna kombinera 

effektiva läsinlärningsmetoder med ett inkluderande arbetssätt måste man se alla barn som 

aktiva elever kapabla att arbeta bland sina kamrater med välstrukturerade metoder som tidigt 

ger dem verktyg att lära sig att läsa och skriva.  

 
 
2.1.7 Forskning som jämför olika professioner 
 
När specialpedagogutbildningen startades 1990 lades den tidigare utbildningen till 

speciallärare ned. De nyutbildade specialpedagogerna skulle ha med sig en ny syn på 

specialpedagogik och ha en annan roll i skolan än den tidigare specialläraren hade. 

Utbildningsplanen återspeglade en mer relationell syn på skolsvårigheter än den tidigare för 

speciallärare. De skulle fokusera mer på handledning till personal och skolutveckling än 

arbete med enskilda elever. 2007 startades en ny speciallärarutbildning som 2011 tillsammans 

med specialpedagogutbildningen fick en ny examensordning. Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson & Nilholm (2015) beskriver i en enkätstudie om Specialpedagogers och 

Speciallärares arbete och utbildning i Sverige. Den visar att det inte är någon större skillnad 

mellan de kunskaper de båda gör anspråk på. Yrkesrollerna säger sig representera en egalitär 

och relationell syn på elever i behov av särskilt stöd vilket innebär att man sätter värde på 

likvärdighet och en personlig utveckling snarare än en utveckling mot kunskapsmål. När de 

sedan tittar på vilken typ av arbete de båda yrkesrollerna utför är det just undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd men även samverkan och kvalificerade samtal med kollegor 

och vårdnadshavare. Däremot sägs kunskaper om kartläggning och dokumentation och 

utvärdering endast delvis höra till deras arbetsuppgifter. Skolutveckling är inte något område 

som yrkesgruppen lyckats göra anspråk på. Sammanfattar man alla uppgifter som de båda 

yrkesgrupperna utför kan man dela in dem i tre delar; rådgivande och samverkande, 

undervisande mångsysslare och undervisande. Individuell undervisning är en arbetsuppgift 

som kännetecknar yrkesrollen. Undersökningen visar också att speciallärare och 

specialpedagoger har svårigheter att hävda ett arbetssätt som utgår från en relationell syn på 
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skolproblem, speciellt de som arbetar inom särskolan. Detta förklarar Göransson et al. (2015) 

så att det på skolor finns personer anställda som specialpedagoger och speciallärare som inte 

har den formella speciallärar- eller specialpedagogutbildningen och utgör då inte en homogen 

grupp som hävdar ett likartat sätt att definiera och arbeta med skolproblematik. Även 

psykologer och kuratorer kan göra anspråk på t.ex handledning av lärare, en annars vanlig 

arbetsuppgift för både specialpedagoger och speciallärare. Det tycks inte handla så mycket 

om vilken av de specialpedagogiska utbildningarna man har hur arbetsuppgifterna utformas. 

Det är snarare om vilka behov som finns på den enskilda skolan och om man kan nå en 

samsyn om specialpedagogik och specialundervisning.  

 

I en studie har man undersökt innehållet av specialpedagogens och speciallärarens arbete med 

specialundervisning i Sverige och även jämfört deras arbete med speciallärares arbete i 

Finland (Ahl & Takala, 2014). Även här kan man se att det arbete som specialpedagogen och 

specialläraren utför i Sverige mycket påminner om varandra. De samarbetar med 

klass/ämneslärare och rektorer i första hand. De flesta i undersökningen är ensamma i sin 

profession på skolan eller i arbetsenheten. Endast 15 procent i undersökningen har kollegor 

med liknande yrkesutbildning. Det som skiljer är antalet undervisningstimmar där 

specialpedagogen undervisar 5-20 timmar i veckan medan specialläraren undervisar 11-30 

timmar i veckan. De tre vanligaste aktiviteter som specialpedagoger uttrycker ingår i deras 

yrkesroll är att förmedla pedagogiska råd, observera/testa elever med inlärningssvårigheter 

och att vara en länk till skolledningen på skolan. Speciallärarna har i undersökningen uttryckt 

aktiviteter som de utför är, att observera och testa elever med inlärningssvårigheter, 

tillhandahålla expertråd i frågor som rör läs- och skrivsvårigheter och att ge pedagogiska råd.   

 

I Finland där eleverna ligger bra till i PISA mätningarna (Sarromaa Hausstätter & Takala, 

2010) ges specialundervisning i någon form till ca 30 procent av eleverna i de lägre 

årskurserna. Ström & Lathinen (2014) beskriver hur det specialpedagogiska stödet fokuserar 

främst på läs- och skrivfrämjande arbete. Elevernas fonologiska medvetenhet och 

bokstavskännedom kartläggs och stöd ges till de som är i behov av kortsiktigt eller mer 

långsiktigt stöd. Dessa tidiga insatser ger resultat även på längre sikt vilket har visat sig på 

högstadieelevers läs- och skrivförmåga. Den specialundervisning som förekommer på 

högstadiet är inte avkodningsträning utan fokuserar mer på läsförståelse, andra språk och på 

matematik. (Ström & Lathinen, 2014).  Den finska specialundervisningen lägger fokus i de 
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tidigare skolåren från förskolan till åk 6 för att sedan minska på högstadiet medan man i 

Norge tvärt om har färre elever som får specialundervisning i de lägre åldrarna men sedan 

ökar på mellanstadiet och på högstadiet. Jämför man Norges och Finlands resultat i PISA 

mätningarna ser man att Norges resultat ligger klart under Finlands men även under OECD-

ländernas medelvärde. Ser man på specialundervisningen i de båda länderna från en 

inkluderande synvinkel menar Sarromaa Hausstätter & Takala (2010) att Finland har en stor 

del av de elever som är i behov av särskilt stöd i specialgrupper på heltid tillika den 

specialundervisning som sker på deltid från den ordinarie undervisningen. Detta menar man 

skulle vara svårt att få acceptans för både politiskt och socialt i Norge.  

       

Om man ser på speciallärarens och specialpedagogens yrkesroll utifrån ett samhällsperspektiv 

där olika yrken har sina arenor och tolkningsföreträde i olika frågor har specialpedagoger och 

speciallärare få ytor som är naturligt deras. Eftersom de inte nämns i skollagen och de som 

yrkeskategori kom till genom en statlig propå och inte genom ett uttalat behov från 

verksamma klasslärare eller rektorer kan de ha svårt att hävda och få förståelse för de 

pedagogiska och skolutvecklande insatser de kan bidra med. I skollagen står att det är rektor 

som äger professionell jurisdiktion att besluta, organisera och bedriva utveckling i relation till 

specialpedagogiskt arbete (SFS 2010:800). I elevhälsoteamen ska det bl.a. ingå personer med 

specialpedagogisk kompetens, kurator och psykolog. Här görs en tydlig skillnad i 

benämningen av yrken. Det kan ha betydelse när det gäller för yrkesgrupperna att skapa 

auktoritet och professionalitet i sin yrkesutövning när det inte finns uttalad formell auktoritet 

(Göransson et al., 2015). 

 

2.1.8 Kommunpolitikens del i hur det specialpedagogiska arbetet bedrivs 
 
En studie som gjordes 2006 om hur kommuners politiska tillhörighet har betydelse för hur 

specialpedagogiskt arbete ser ut (Nilholm, 2008) visade resultatet att det inte spelar någon roll 

vilken politisk styrning kommunen har hur det specialpedagogiska arbetet utformas. 

Kommunerna säger generellt att politiker, tjänstemän och rektorer ska ha störst inflytande 

över det särskilda stödets omfattning och fördelning. Medan inflytandet över innehållet, det 

konkreta arbetet med elever bör handhas av rektorer och personal med specialpedagogisk 

utbildning. Det tolkar man som att det är professionsstyrt, man låter alltså rektorer och 

personal med specialpedagogisk kompetens bestämma hur innehållet i arbetet med de 



  
 
 

 14 

enskilda eleverna ska bedrivas.  Här kan man också se att det är vanligare med särskilda 

undervisningsgrupper i större kommuner än i små kommuner.  

2.2 Teoretisk referensram 
 

2.2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

 
För att förstå varför skolproblem uppstår för en del elever kan man se på problemet utifrån 

olika perspektiv. Skolans olika specialpedagogiska insatser kan härledas från forskning med 

olika specialpedagogiska perspektiv.   

Det Specialpedagogiska perspektiven kan enligt Ahlberg (2013) delas in i fyra överordnade 

perspektiv. Individperspektiv, Organisations- och Systemperspektiv, Samhälls- och 

Strukturperspektiv och Relationella perspektiv.  

Individperspektivet innebär att man ser elevens svårigheter som något som ligger hos eleven 

själv. Man tittar på elevens egenskaper, styrkor och svagheter för att hitta  

förklaringar. Att sätta diagnos på elevers svårigheter blir vanlig som t.ex dyslexi och 

diagnoser inom neuropsykiatriska funktionshinder.  Detta sätt att se på eleven som bärare av 

svårigheter att nå målen har varit det vanligaste sättet att se på elever i behov av särskilt stöd 

över tid. Den första specialundervisningen som bedrevs i Sverige var efter bildandet av 

folkskolan.  Där  fick  de  elever  som  ”inte  höll  måttet”  gå  till  läskliniker  eller  senare i OBS-

klasser (Hellblom-Tibblin, 2004). Fortfarande är detta sätt att se på elever djupt rotat i skolan 

och de åtgärder som ofta sätts in har sin grund i att vi ser på eleven genom 

individperspektivet. Organisations- och systemperspektivet har fokus på skolan och dess 

organisation och verksamhet. Man tittar på målsättning, planering, organisation och 

samverkan. Här tittar man på hur elevsammansättningar, klasstorlekar, antal pedagoger mm 

påverkar.   

När man har ett samhälls- och strukturperspektiv på sin forskning tittar man på strukturer och 

maktförhållanden i samhället. Frågor som inkludering, tillgänglighet, likvärdighet, och 

rättvisa är viktigt (Ahlberg, 2013). 

 

I det relationella perspektivet fokuseras förklaringarna på skolproblemen på relationer och 

interaktion. Man tittar på mötet mellan skolan och elever i behov av särskilt stöd på olika 
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nivåer och på relationerna mellan nivåerna (Ahlberg, 2013). I detta sätt att se på skolproblem 

har alla del. Hur samspel och samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer sker spelar roll 

för den enskilda eleven  

 

Man har också kommit att tala om ett dilemmaperspektiv. Det kan beskrivas som 

valsituationer eller målkonflikter där det inte finns något självklart svar på hur man bäst bör 

agera. Alla elever i grundskolan ska erbjudas samma utbildning och alla har rätt att få den 

undervisning som gör att de klarar de mål som finns uppsatta för grundskolan. Att många 

elever inte klarar målen gör att de upplever ett misslyckande, samtidigt som de har rätt att få 

den undervisning som gör att de når målen. Skolans dilemma blir att hitta vägar till varje 

enskild elevs optimala lärande för att nå de mål som finns uppsatta. I detta dilemma finns 

grunden för flera dilemman t.ex. om man ska kategorisera elever för att kunna urskilja 

behoven för att därefter kunna sätta in rätt undervisning. I detta perspektiv att se på 

specialpedagogik finns möjligheter till samtal och diskussioner eftersom det oftast inte finns 

en enda lösning på dilemmat (Nilholm, 2005).  

 

På skolor talar man ibland om att det finns en speciell skolkultur. Man har inom den enskilda 

skolan likartade förhållningssätt och normer. Den skapas av en mängd olika delar bl.a. vilken 

typ av socioekonomiskt samhälle skolan ligger i, skolans sammansättning av elever och 

personal, skolans ledning samt skolans historia och traditioner. Hur en skola hanterar frågor 

och utmaningar som t.ex hur man utformar sin undervisning för elever i behov av särskilt stöd 

speglas av den kultur som råder på skolan (Ahlberg, 2013). Man kan också förklara 

skolproblem som kommunikativa problem. Om klyftan mellan kommunikationssättet i skolan 

och i den för eleven vardagliga verkligheten utanför skolan är för stor blir förståelsen för 

eleverna lidande. Detta har ibland förklarats med brister i förmåga till inlärning hos elever när 

det i stället handlar om brister i kommunikationen mellan lärare och elever och olika 

sociokulturella sammanhang (Säljö, 2014).  

 

Begreppet inkludering har från 1980-talet funnits med i diskussionen kring förändring och om 

hur skolan skulle kunna utformas för att passa alla elever istället för att alla elever ska anpassa 

sig till en skola som egentligen inte är utformad för dem (Nilholm & Göransson, 2013). I den 

svenska skolan som enligt Läroplanen (Skolverket 2011) ska anpassa undervisningen till varje 

elevs förutsättningar och behov finns inget skrivet där ordet inkludering används, inte heller 
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nämns inkludering i skollagen. Begreppet inkludering förekommer dock i internationella 

konventioner och Svenska Unescorådet (2008) menar att inkludering är en process som syftar 

till att möta alla elevers olika behov och minska exkludering i utbildningen. Biamba (2016) 

beskriver i en studie motsättningen i att skolans policy i Sverige är att inkludera alla elever 

och att det samtidigt finns specialklasser och specialskolor för elever i behov av särskilt stöd. 

Lärare som deltagit i studien menar att brist på resurser är hinder för inkludering samtidigt 

som ett ökat fokus på nationella prov och ökad invandring är faktorer som påverkar 

utvecklingen mot inkludering negativt. Skolor och lärare kämpar med att inkludera alla elever 

samtidigt som de har svårt att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. Göransson et al. 

(2011) menar att två faktorer utmanar inkluderingskonceptet i Sverige. Dels att föräldrar och 

barn allt oftare väljer skolor och att arbetet inom skolor alltmer betonar individualism på 

bekostnad av värden som vänskap, solidaritet och lika möjligheter. Biamba (2016) menar att 

Lärares attityder, tillgänglig undervisningstid, lärarnas kunskap och färdighet om 

undervisningsmetoder och material är viktiga förutsättningar för framgångsrik 

specialundervisning. Genom att se hur andra länder antagit utmaningar och nått framgång kan 

skolor i Sverige få hjälp att gå framåt även med inkludering. Det måste finnas en tro på och en 

vilja till att arbeta med inkluderande undervisning för att det ska bli professionellt säger man i 

en studie där man testat komplexa pedagogiska förhållanden av framtida förskollärares 

beredskap att arbeta i en inkluderande skola. De utgår från studenternas vilja till inkludering 

för att skapa en lärare som är redo för att arbeta i inkluderande förhållanden (Biktagirova & 

Khitryk, 2016). Fler studier visar liknande resultat där man tittat på lärares inställning till 

inkludering. I Turkiska skolor är elever i de yngre åldrarna i behov av särskilt stöd 

inkluderade i skolan. Lärare där säger att de är övertygade om att elever i behov av särskilt 

stöd måste undervisas tillsammans med sina kamrater och trots att de tidigare har varit 

ifrågasättande till systemet och upplevt svårigheter i klassrummet tycker de att inkluderingen 

varit lyckad. De säger sig behöva mer kunskap om elever i behov av särskilt stöd, hur man 

förebygger beteendeproblem och stöd i att utveckla individuella utvecklingsplaner för dessa 

elever (Akalın,  Demir,  Sucuoğlu,  Bakkaloğlu  &  İşcen,  2014). En annan studie som gjordes på 

elever i förskoleåldern visar att inkluderande undervisning även har positiv inverkan på 

kamratrelationer och sociala förmågor (Ogelman & Seçer, 2012). Braunsteiner & Lapidus 

(2014) beskriver det index för inkludering som tidigare tagits fram av Booth & Ainscow, 

(2002) och använts i Brittiska skolor för att hjälpa till att skapa en inkluderande skola. De 

beskriver tre olika dimensioner av inkludering som kan hjälpa enskilda skolor eller hela 



  
 
 

 17 

skolsystem att skapa inkluderande miljöer. De tre delarna är att A: skapa en inkluderande 

kultur, B: producera inkluderande policys och C: utveckla inkluderande praktiker. 

Braunsteiner & Lapidus (2014) menar att främjande av inkluderande värden, accepterande av 

individuella och kulturella skillnader måste ingå i alla läroplaner och inte bara då det handlar 

om specialundervisning.  

2.3 Sammanfattning 
 
För att elever som har en långsam språk-, skriv- och läsutveckling ska komma vidare är det 

viktigt att man kartlägger deras starka och svaga sidor. Att åtgärder sätts in som bygger på 

deras styrkor i språk-, skriv- och läsutvecklingen och att de sker tidigt och i intensivperioder. 

De bör också finnas en variation mellan enskild undervisning och undervisning i mindre 

grupp och i klassrummet (Myrberg & Lange, 2005). Framgångsrika specialpedagogiska 

insatser i läsning bygger på intensiv träning flera gånger i veckan under en begränsad tid och 

med en till en undervisning. De tränar det eleven visar svårigheter i och tar vid där eleven 

befinner sig i läsutvecklingen. Synen på specialundervisning och hur den bedrivs kan härledas 

till de olika specialpedagogiska perspektiven. Man talar ofta om en inkluderande undervisning 

när man vill förändra skolan trots att själva ordet inkludering inte förekommer i de svenska 

styrdokumenten för skolan.   
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3. PROBLEMFORMULERING 

3.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur speciallärare som undervisar i 

språk- skriv och läsutveckling ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. 

3.2 Frågeställningar 
 

Hur beskriver specialläraren sitt arbete? 

Hur uppfattar specialläraren sitt uppdrag? 

Vad anger speciallärarna som orsak till utformningen av deras uppdrag?  

4. METOD 

4.1 Metodval 
 

Studiens syfte, att beskriva och analysera hur speciallärare som undervisar i språk- skriv- och 

läsutveckling ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag kan beskrivas som att intresset riktas mot 

speciallärarens sätt att utforma sin undervisning för elever i behov av särskilt stöd i svenska. 

Det är också av stort värde för undersökningen att få reda på så mycket som möjligt av vilka 

faktorer som påverkar speciallärarens uppgifter, val av arbetssätt och metoder. Studien har en 

kvalitativ ansats då det är en förståelse av de bakomliggande orsakerna och skälen till att 

specialundervisningen ser ut som den gör som efterfrågas. Därför har jag valt att använda 

kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Jag vill kunna styra mina frågor och 

följdfrågor för att med hjälp av intervjupersonerna komma längre mot en djupare förståelse 

varför de gör som de gör. Kvale & Brinkman (2014) beskriver forskningsintervjuandet som 

ett hantverk där det produceras kunskap i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. 

Det krävs kunskap om ämnet för intervjun för att det ska bli relevanta följdfrågor och 

förståelse. Kvaliteten på de forskningsdata som produceras beror på intervjuarens färdigheter 

och ämneskunskaper. Det finns även en etisk balansgång mellan intervjuarens intresse av att 

komma åt, för resultatet, intressant kunskap och respekt för intervjupersonens integritet. 
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Ambitionen är att genom att vara medveten om dessa aspekter genomföra intervjuerna på ett 

sätt att båda parter kan känna sig nöjda efter genomförd intervju.  

4.2 Genomförande  
 

För att få fram de data som behövs för att kunna göra en analys som svarar mot studiens 

frågeställningar planerades för 10-12 intervjuer. Intervjuerna planerades att genomföras med 

speciallärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd i språk-, skriv- och läsutveckling. 

Detta för att jag går den inriktningen på utbildningen men också för att detta ligger nära mina 

egna arbetsuppgifter i vardagen och jag därför kan relatera till beskrivningar av situationer 

och eventuella dilemman som speciallärare ställs inför (Kvale & Brinkman, 2014).  

4.3 Urval och etiska aspekter 
 
De speciallärare som har intervjuats arbetar i två andra kommuner än den jag själv arbetar i. 

Detta för att intervjupersonerna inte ska behöva riskera att bli igenkända eller att de ska känna 

att de riskerar att jag som kollega vid senare tillfällen kan ta upp det som sas vid intervjuerna. 

Valet att genomföra intervjuer i två, till storleken olika, kommuner är för att se om kontakten 

och samarbetet mellan speciallärare på olika skolor ter sig olika i små och stora kommuner. I 

den större kommunen är skolorna indelade i skolområden. Det kan vara 3-4 skolor med varsin 

biträdande rektor som leds av en rektor, även kallad storrektor av dem jag intervjuat. Till 

varje skolområde finns en specialpedagog och talpedagog knuten. Där hålls också 

gemensamma träffar för speciallärarna ungefär 3 gånger per termin. I den lite mindre 

kommunen finns också skolområden med biträdande rektorer och områdesrektorer. Där ser 

det lite olika ut med vilka professioner som är knuten till området och vilka som finns i hela 

kommunen. Här är kommungemensamma träffar för speciallärare under uppbyggnad.  

 

En första kontakt med skolorna togs genom att skicka mail till rektorer och speciallärare. Där 

skolorna hade mailadresser både till rektorer och speciallärare på sina hemsidor skickades två 

olika brev. Ett till speciallärare direkt där jag informerade om studien och frågade om intresse 

fanns för deltagande.(bil.1) Ett annat brev skickades till rektor där jag informerade om studien 

och att jag skickat en förfrågan om deltagande till deras speciallärare (bil. 2 ). Till de skolor 

där endast rektors mailadress fanns på hemsidan skickades ett mail till rektor (bil.2) med en 
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förfrågan om att vidarebefordra ett bifogat brev till deras speciallärare som tillägg. Där 

berättas om studien i stort och frågan ställs om intresse finns för att speciallärare på rektorns 

skola kan delta. I breven till speciallärare fanns en uppmaning att svara via mail eller telefon 

om intresse fanns att delta (Kvale & Brinkman, 2014).  

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Genom öppna, halvstrukturerade intervjuer som har planerats utifrån studiens syften och 

frågeställningar har jag fått ta del av speciallärares erfarenheter och tankar kring deras 

vardagliga arbetsuppgifter. Tillförlitligheten i det som informanterna berättar får anses som 

hög eftersom det är deras vardag de berättar om. De har också haft och tagit sig god tid att 

utveckla sina tankar kring de teman de pratat om. I intervjuerna har bilden av deras vardag 

blivit tydlig. I analys av data har jag beskrivit hur jag gått tillväga i analysprocessen med 

kodning, komprimering och kategorisering (Kvale & Brinkman, 2014).   

4.5 Etiska ställningstaganden 
 
I mailet som skickades både till rektorer och till speciallärare har de etiska aspekterna tagits 

upp. Information om syftet med undersökningen och om intervjupersonernas uppgift enligt 

informationskravet har delgetts, att det är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan. En fråga om samtycke ställdes enligt samtyckeskravet. Saker som sagts i 

intervjuerna som skulle kunna röja deltagares, skolas eller kommuns identitet har plockas bort 

enligt konfidentialitetskravet. Information om vilka som kommer att ha tillgång till det 

material som deltagarna bidrar med och hur undersökningen kommer att publiceras enligt 

nyttjandekravet har förmedlats (Vetenskapsrådet, 2011).   
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4.6 Intervjuer 
 

En intervjumall skrevs (bil. 3) för att vara ett redskap under intervjuerna, för att underlätta att 

hålla sig till syftet och inte komma ifrån ämnet. Det innehöll nio olika teman. Bakgrund, 

dagsläge, form, innehåll, andra uppgifter, samarbete med speciallärare i 

kommunen/fortbildning, största utmaning, framtiden och övrigt. De flesta intervjuerna skedde 

på informanternas skolor. Detta gjorde att en del av tiden gick åt att berätta om miljön, 

skolornas utformning och visande av material mm. Varje intervju spelades in på mobiltelefon. 

Varje inspelad intervju har transkriberats så snart som möjligt efter intervjun. Under 

transkriberingen har anteckningar och markeringar gjorts om saker som kan vara intressanta 

för studien och som sedan under analysarbetet använts. (Fejes & Thornberg, 2015).  

4.7 Analys av data 
 

Efter att alla intervjuer blivit transkriberade har materialet koncentrerats. En första 

koncentrering av materialet krävdes för att få det hanterbart, detta innebar att få ner mycket 

textmassa i färre ord och försöka hitta formuleringar som säger det intervjupersonerna berättar 

på ett kärnfullt sätt. En sorts färgkodning har använts för att märka ut olika teman i varje 

intervju för att enklare kunna starta analysarbetet. Genom att kategorisera materialets olika 

teman i färger har jag enklare kunnat hitta likheter och skillnader i de olika personernas 

berättelser. Materialet har organiserats på flera sätt beroende på vilket tema från 

intervjumallen de berättat utifrån. När sedan tolkningsarbetet med det organiserade materialet 

startade var det ett mer lätthanterligt arbetsmaterial. (Fejes & Thornberg, 2015; Creswell, 

2013).   

5. RESULTAT 
 

De tio personer som har intervjuats arbetar alla som speciallärare och undervisar elever i 

behov av särskilt stöd i svenska. Nio undervisar också elever i behov av särskilt stöd i matte 

även om alla uppger att det är i mindre omfattning än svenska. En har endast undervisning i 

svenska. De flesta av de intervjuade arbetar deltid och några heltid. Alla tio arbetar i åk 1-3, 

3-6 eller 4-6. Bland de intervjuade fanns 2 med den äldre- och 2 med den nya 

speciallärarutbildningen, 2 som gick den sista terminen på speciallärarutbildning, 3 som läst 
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enstaka specialpedagogiska kurser och 1 som inte hade någon specialpedagogisk utbildning. 

Hälften av de intervjuade har sin grundutbildning som riktar sig mot Ma/No men säger sig 

mest arbeta med läsning och skrivning nu som speciallärare. Tre av speciallärarna är över 60 

år och två av dem har passerat pensionsåldern. Tre har jobbat som speciallärare i mellan 20-

30 år. De andra sju har jobbat mellan 1-10 år.  

 

I resultatet redovisas de intervjuades svar inbakat i texten och med citat som validerar det som 

är skrivet. Alla som intervjuats är inte citerade i texten men alla 10 speciallärares svar och 

tankar från intervjuerna finns med och bidrar till resultatet till lika stor del.  

5.1 Speciallärarnas beskrivning av sitt arbete 
 

I beskrivningarna av sitt arbete kommer det fram att många säger sig arbeta annorlunda nu än 

de gjorde när de började som speciallärare. De berättar att det var mycket en till en 

undervisning  och  att  ”det  var  mycket  jobba  i  kapp  i  böckerna”  (nr 5).  En speciallärare 

beskriver att hon fick uppdraget att forma arbetet själv och beskriver det som stressigt 

eftersom det fanns förväntningar från både lärare, rektor och sig själv om hur det skulle vara. 

Det beskrivs också att fokus har flyttats till ren måluppfyllelse.  
 

Det fokuseras mer på att eleverna ska nå målen och att tid ges till de elever som inte klarar nationella 

proven. Då kan det vara elever som egentligen inte har problem med läs- och skriv eller matten i sig utan 

att det är andra saker som gör att de missar. De elever som förlorar på det är de som verkligen har 

svårigheter med läs- och  skriv,  de  missar  ”drilltid”  för  att  få  upp  läsförmågan  (nr  1).     

 

De säger sig arbeta mer i perioder nu än tidigare. Det kan ses som att det numera inte är så 

vanligt att elever har särskilt stöd terminsvis eller läsårsvis. Att man anser att en period i 

kanske 6-8 veckor med lästräning 3 gånger i veckan är mer effektivt än 1 gång i veckan hela 

läsåret.  

 
Det beror lite på vad det är för svårighet vi upptäckt hos eleven, för att många barn behöver bara få en 

skjuts, få in dem och knäcka koden. Då kan vi köra en sex till åtta veckorsperiod med en elev i taget och 

så tar vi i en ny elev och så där (nr 3). 

 

Förutom ett förmodat bättre resultat kan detta arbetssätt också ses som att det inte är lika 

exkluderande som att gå i från klassen under längre perioder vilket kan betyda att man 
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eftersträvar ett arbetssätt där eleven är med i klassen mer än tidigare för att det gynnar eleven. 

Speciallärare i intervjuerna arbetar oftast med elever i mindre grupper. Det ses som ett sätt att 

hinna ge stöd till fler elever under ett läsår, och skulle då vara en resursfråga. Men tanken att 

inte behöva gå iväg ensam med specialläraren utan att det är fler som behöver träna extra som 

går samtidigt är det som framhålls och att det därför inte är så utpekande. De berättar också att 

de ibland tar med elever som inte har så stora svårigheter eller som är högpresterande. Detta 

för att få en dynamik i samtalen och diskussionerna och lyfta den som är i större behov av 

stöd.  

 
Om jag har en elev som jag jobbar mot så plockar vi ut fler elever också för att stärka den eleven. Så kan 

det vara elever som kanske inte har lika stort behov men som ändå har behov. Så det blir fler som 

kommer med. Då får ju alla ut någonting av det (nr 9). 

 

Det här kan också ses som en önskan att få de elever som är i behov av stöd att känna att de 

hör till på samma sätt som andra i klassen. Någon pratar om att de har ett sorts stationssystem 

när man har fler elever hos sig. Då gör man olika saker under arbetspasset och byter station 

efter en viss tid. Det kan vara att en elev arbetar med läsförståelse i ett program på datorn, en 

annan tränar läsa högfrekventa ord med ordkort. En tredje arbetar med skrivning på dator. 

Specialläraren arbetar med en fjärde elev och har då lästräning t.ex. från läslistor på sin 

station. På det sättet hinner fler elever träna fler moment under samma arbetspass. När det 

gäller arbete med läsförståelse och ordförståelse talar flera om att man arbetar med mindre 

grupper. Likaså med den träning som man bedriver med elever i åk 1 då man arbetar med 

fonologisk medvetenhet, grafem-fonemkoppling och annat som ingår i den tidiga 

läsinlärningen. Speciallärarna berättar om att man strävar efter att få en diskussion bland 

eleverna så att de själv ska upptäcka hur saker och ting hänger ihop genom att andra elever 

delar med sig av sina upptäckter. 

 

Speciallärarna i intervjuerna talar om att de har individuell undervisning när de arbetar 

med lästräning.  
 

Men oftast då det är läsinlärning så behöver man plocka ut eleven och det är ju lärarna med på 

noterna på och tycker är jättebra. Och eleverna vill ju. Det är aldrig den där känslan av att vara 

utplockad. Man har liksom läst om att det ska vara dåligt, men de här barnen vill (nr 6).  
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Då är det speciellt vid avkodnings- och läshastighetsträning En del elever som har en 

långsam läsutveckling kan tycka att det är jobbigt att läsa så att klasskamrater hör. Då är 

det skönt att få sitta ensam med specialläraren och träna det man tycker är svårt.  Man 

kan tydligt se att speciallärarna styr formen för sitt arbete efter elevernas behov. 

 

Man beskriver att de screeningar som görs i klasserna visar vilka elever som är i behov 

av stöd. Vissa stödinsatser som sker under kortare perioder går under särskilda 

anpassningar medan stödinsatser som ses som att de kommer att behöva pågå under 

längre tid ingår i åtgärder i ett åtgärdsprogram. De screeningar som görs är lika för de 

skolor som ingår i skolområdet och följer skolområdets screeningplan. Någon berättar 

att man börjat se mer kritiskt på screeningplanen och menar att resultaten visar det 

klasslärarna oftast redan vet. De menar också att elever som är i behov av särskilt stöd 

vet innan hur resultatet ska bli och att det känns jobbigt att få det bekräftat ännu en 

gång.  
 

Hur många gånger ska man screena? Varför screenar man? Hur är det att bli screenad jättemånga gånger 

och du redan vet att du har svårigheter? De resultat lärarna får vet de ju oftast redan om. Och då är frågan, 

varför screenar vi? (nr 9)  

 

Speciallärarna talar om elever som behöver komma ifrån den stora klassen för en 

lugnare miljö för att kunna arbeta och ta till sig kunskaper. Det kan vara en utmaning att 

göra anpassningar för en lugnare miljö i ett klassrum som är byggt för drygt 20 elever 

där det nu går 30 elever. Finns det dessutom inte tillgång till närliggande grupprum blir 

speciallärarens rum ett alternativ för att skapa lugn för elever som är i behov av det. 
 

Så ofta går jag och hämtar barn och så går vi hit och sätter oss med en liten grupp och så jobbar vi 

här inne. Barnen själva tycker det är ganska skönt och ofta frågar de när man kommer, -när ska du 

hämta mig? Eller, varför hämtar du aldrig mig? (nr 7) 

  

Att speciallärarresurser används till att skapa lugn och ro kan av en del ses som slöseri, 

men det kan också ses som att det är svårt att få gehör för att elevernas arbetsmiljö är 

viktig för hur eleverna mår och i förlängningen för skolresultaten. Man berättar i 

intervjuerna om stora matsalar där flera hundra elever äter samtidigt och där elever mår 

så dåligt i den bullriga och stökiga miljön att de inte kan äta. Men att det inte görs några 

förändringar fast den undermåliga miljön påtalats flera gånger under lång tid. En del 
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elever hoppar över lunchen för att de mår så dåligt vid matsituationen. Här har de 

enskilda kommunerna ett ansvar att se till att alla skolbarn har en god skolmiljö om det 

ska vara en likvärdig skola för alla elever.       

 

Speciallärarna säger att de är i klassrummen men få berättar hur de verkligen lägger upp 

och genomför arbetet. Det man berättat är att man är med i klassrummet och blir då mer 

som en extra resurs som ägnar tiden i klassrummet åt de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Någon av de intervjuade nämner tanken om att eleven ska känna att de är 

en del av klassen på ett annat sätt än om de skulle plocka ut eleven. Här gäller det även 

att man har en god samplanering med klasslärarna i sitt arbetslag så att klassen arbetar 

med det man ska träna när specialläraren kommer in i klassrummet så att det inte visar 

sig att klassläraren lagt om och visar film den lektionen.   

 

En av speciallärarna har utarbetat projekt som tillämpas i helklass där vissa saker tränas och 

får till följd att hela elevgruppen ökar sin förmåga. Det är det enda exemplen på hur 

inkluderande specialpedagogiska arbetssätt kan fungera i verkligheten som kommit fram i 

dessa intervjuer. Det kräver gott samarbete och samsyn med klassläraren för att det ska bli 

bra. I det projekt som har som delsyfte att få eleverna bli vana att använda det alternativa 

hjälpmedlet CD-ord får hela klassen lära sig hur man använder hjälpmedlet samtidigt som de 

arbetar med ett skrivprojekt. Då blir CD-ord bara ett verktyg för projektet och skrivträningen. 

Annars skulle hon ha plockat ut de elever som behöver CD-ord och visat dem och det hade 

kunnat känts exkluderande samtidigt som de lektionerna haft ett annat mål än projektet. En tid 

efter projektet är det kanske bara de fyra i klassen som de från början visste behövde CD- ord 

som använder det men då har det alternativa verktyget blivit en naturlig del av skrivandet i 

klassrummet för alla elever.  

 

Man talar om att de ibland inte känner sig välkomna i klassrummet men vad det står för är 

svårt att säga. Om det har att göra med en allmän ovilja till inkluderande arbetssätt eller om 

det står för en osäkerhet från klasslärarens sida gentemot specialläraren som kan upplevas 

komma  och  ”kontrollera”  hur  klassläraren  klarar  av  undervisningen är svårt att säga. 

  
Men läraren där tycker mest om att vara ensam i klassrummet så hon skickar iväg de som ska jobba  

(nr 5). 
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Att få tid till att tillsammans planera och organisera ett mer inkluderande arbetssätt där 

klasslärarna kan få råd och stöttning i hur man kan arbeta och vilka anpassningar som passar 

kan underlätta och ändra synen på att ha alla elever i klassrummet.  

 

Speciallärarna beskriver också många andra uppgifter de har som inte är direkt arbete med 

elever eller planering och efterarbete med detta men som ingår i deras uppdrag. De gör 

pedagogiska kartläggningar inför åtgärdsprogram eller som ska ingå i större utredningar. De 

gör även läs- och skrivutredningar. Speciallärarna handleder klasslärare och elevassistenter. 

Man sitter med i Elevhälsoteamen och deras möten där det också är en del efterarbete som 

protokollskrivning och fördelning av arbetsuppgifter. Man är med på arbetslagsmöten, 

speciallärarmöten mm. Någon nämner att man är med i skolans Trygghetsteam och har 

mycket arbete med detta. Man har egna ansvarsområden som t.ex skolans screeningar, 

kompensatoriska hjälpmedel, resultatanalysarbete, resursfördelningsförslag, fördelning av 

studiehandledares arbete och schema, studiedagsprogram mm. Någon har delegation från 

rektor på ansvaret för skolans elevhälsa.  

 

Man är med på utvecklingssamtal, man äter skollunch med elever, man har rastvakter och 

förväntas vara med som resurs på utflykter och friluftsdagar och även att rycka in som vikarie 

i vissa fall.  

 
Rastvakter har jag också och sen får man ju hoppa in ofta, eller ofta men det händer mer än det skulle, 

som vikarie. När annan personal är sjuk eller borta (nr 1).  

  

Man pratar om att det är svårt att hinna med men också att det är roligt med så många 

skiftande uppgifter. Det beror naturligtvis på hur många speciallärare det finns på skolorna i 

vilken mån man kan dela upp dessa arbetsuppgifter och är på så sätt en resursfråga. De 

arbetsuppgifter som handlar om rastvakter, skollunch, vikarie som klasslärare och resurs är de 

som i första hand borde komma i fråga om det handlar om att plocka bort arbetsuppgifter för 

att få en mer dräglig arbetsbörda. Dessa arbetsuppgifter förutom att vara vikarie är sådana 

som av en del speciallärare ses som möjligheter att lära känna eleverna på ett annat sätt 

genom att se dem i andra miljöer och situationer.  

5.2 Speciallärarens uppfattning om sitt uppdrag 
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I intervjuerna har speciallärarna också pratat om målet med specialundervisningen. Är det att 

eleven ska nå kunskapsmålen eller finns det andra saker som kanske är minst lika viktiga för 

att skapa förutsättningar för att målen kan nås. Man anger att måluppfyllelse är det viktigaste 

målet men att vägen dit är att få eleverna medvetna om sitt eget lärande. Att eleverna får stöd 

så de fortsätter jobba med bibehållet självförtroende. Att eleverna inte ska tappa lusten för 

skolan och att de får en bra självkänsla. Att de får lära sig alternativa hjälpmedel så det går 

lättare osv. En ser specialundervisningen som ett komplement till ordinarie undervisning,  

 
Jag vill så långt som möjligt bara kunna följa det som de gör. Jag vill alltid utgå från det klassen gör och 

sedan kan vi använda, jag menar vi har en annan miljö, vi sitter en till en, vi har annat material vi kan 

plocka in. (nr 6).  

 

Flera pratar om att det är viktigt för eleverna att hitta sin inre drivkraft och att bli medveten 

om sitt eget lärande. Att de vet att det här ska jag träna för att nå dit. Det är viktigt i all 

undervisning men det kan vara svårt för en del elever att förstå att det gäller också för dem när 

klassläraren går igenom mål och hur de ska nå dit i helklass. De elever som behöver få 

muntliga instruktioner och genomgångar individuellt och kanske i kombination med bilder 

tappar man. För dem kan det vara viktigt att få det förklarat både i ett mindre sammanhang 

och med konkret material. De behöver även särskilda anpassningar i klassrummet. Här har 

speciallärarna verkligen möjlighet att individanpassa både i klassrummet och med 

specialläraren menar de intervjuade.   

 

I samband med detta tema pratar flera av speciallärarna om den där speciella kontakten som 

man får med eleverna som gör att många känner att de betyder något mer för en del elever än 

bara att vara lärare. Det ges naturligt lite mer tid till att prata om vardagliga saker och det kan 

kännas lättare för en del elever att berätta om bekymmer och glädjeämnen för specialläraren 

än för klassläraren. Här finns förutsättning att ge mer tid till att lyssna och att eleven får känna 

att någon lyssnar bara på dem och det är inte 25 andra elever som hör. Här talas om hur 

speciallärarna har en stor uppgift som inte bara består i att lyfta elevernas självförtroende utan 

även att föra deras talan i sammanhang som i elevhälsomöten och arbetslaget. Där kan 

specialläraren få tala om för klassläraren att texterna som eleven förväntas läsa är för svåra 

eller att det är alldeles för långa arbetspass och eleven behöver få ta paus. Ofta visar eleverna 

upp andra sidor hos specialläraren än de gör i helklass eller berättar saker som måste 

förmedlas vidare till t.ex. trygghetsteam. Att föra dessa elevers talan handlar här också om att 



  
 
 

 28 

speciallärare ser och vet vilka behov som finns i klasser och arbetslag och är på så sätt en 

viktig länk i att förmedla detta till den som fördelar resurser.   

 

När det gäller att utveckla arbetet pratar några av speciallärarna om att de vill arbeta mer 

förebyggande.  Att  de  känner  det  frustrerande  att  hela  tiden  ”täppa  luckor”. Någon uttrycker 

att man skulle vara med i klassrummen redan från början för att på så sätt kunna förebygga att 

svårigheterna blir så stora. En annan pratar om att hon vill vara med att utveckla arbetet men 

inte på vilket sätt. Att ha handledning med både elever, lärare och assistenter och att få göra 

fler och andra saker än enbart den klassiska speciallärarrollen. Det här kan ses som att det 

finns en önskan och vilja till utveckling men att den inte tas tillvara eller efterfrågas. Det kan 

också vara så att skolledning tycker att detta inte är speciallärarens arbetsuppgifter utan mer 

ser det som uppgifter för specialpedagoger. Här behöver rektorer uppdateras på vad den nya 

speciallärarutbildningen innehåller och uppmärksammas på att många arbetsuppgifter är 

likartade som specialpedagogens och går i varandra. Det är rektor på varje skola tillsammans 

med specialpedagogisk personal som har ansvaret för hur det specialpedagogiska arbetet 

bedrivs.  

 

Här kommer vi in på vad det är som inspirerar speciallärarna och får dem att prova nya saker i 

sitt arbete.  

 
Jag själv. För att jag tycker det är så roligt. Om det är en elev som jag inte tycker utvecklas. Jag jobbar 

och jag sliter. Då provar jag nya saker, jag måste prova andra vägar. Det är ju det som är roligt. Det är 

detektivarbete. Jag tycker jag styr jättemycket själv över mitt arbete. Och jag verkligen älskar det (nr 3).  

 

Speciallärarna nämner också att de inspireras av andra speciallärare som de träffar på 

speciallärarträffarna som de har i skolområdena och på kurser och fortbildningar som ordnas. 

Specialpedagogiska forum på Facebook och bloggar mm är andra sätt att hitta inspiration.  

 

Speciallärarna har uttryckt vad de ser som den största utmaningen med sitt arbete just nu. 

Någon berättar att de ibland träffar elever som blir stora utmaningar för dem. Som det är svårt 

att komma på hur de ska arbeta med för att de ska utvecklas. Andra ser svårigheter hur de ska 

räcka till och då blir utmaningen att inte tappa kvalitén i arbetet för att planeringstiden inte 

räcker till. Att få jobba utvecklande är en annan utmaning. 
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Största utmaningen är att få en skälig lön för det man gör utan att byta arbetsplats. För jag har ingen lust 

att jobba kvar här för en skitlön. Samtidigt som man kan bli förstelärare utan att ha några som helst 

förkunskaper (nr 9). 

 

Speciallärarna nämner den dåliga lönen lite i förbigående när de pratar om sitt arbete och hur 

fantastiskt roligt arbete de tycker de har. Detta skulle kunna tolkas som att man står ut med 

den låga lönen just för att det ändå är så roligt och givande. Som om man inte skulle kunna ha 

både och. Många ser enda chansen till högre lön att söka nytt jobb i ett annat skolområde eller 

i en ny kommun.   

5.3 Orsaker till uppdragets utformning 
 
De intervjuade speciallärarna tycker i vissa fall att de har ett gott samarbete med sin 

biträdande rektor. De talar om att de har känslan av att de tycker lika i många 

specialpedagogiska frågor och att de har en samsyn när det gäller hur det specialpedagogiska 

arbetet ska utformas. Andra tycker att de tänker olika kring prioriteringar. 

 
Hon gjorde väldigt klart att resurserna skulle ligga i de lägre årskurserna och där kan jag tycka att min syn 

inte stämmer överens. Jag tycker att det finns elever som kan ha behoven kvar när de går i åk 3-6. Det 

kommer in så  mycket  nytt  med  alla  målen  de  ska  nå  upp  till…..men  jag  tror  att  man  kan  inte  jobba  bort  

alla hinder som man har i de åren utan man kommer att behöva stöd längre upp också (nr 1).  

 

Det är dock påfallande många av de som intervjuats som berättar om biträdande rektorer som 

inte är så engagerade i det specialpedagogiska arbetet. Detta beror främst på hög 

arbetsbelastning och/eller en känsla av att de biträdande rektorerna tycker att speciallärarna 

sköter arbetet så bra som det går att göra, säger de som intervjuats. De säger också att de 

saknar en tydligare riktning från rektor och känner sig villrådig i vad som egentligen ska ingå 

i deras uppdrag.  

 
Jag skulle gärna vilja veta det. Jag skulle vilja att uppdraget var mer tydligt, men det har ju också att göra 

med vad man har för ledning (nr 6). 
 

Att arbeta under sådana förhållanden som gör att man inte vet vad ens chef vill att man ska 

prioritera och vad man kan ta bort gör att det blir lätt att fortsätta som man alltid gjort och att 

man fastnar i hur skolan traditionellt arbetat. Det kan också vara så att flera av de intervjuade 
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inte har speciallärarutbildning och därför inte känner sig trygg i sitt uppdrag eller inte har 

samma uppfattning som utbildade speciallärare i specialpedagogiska frågor. Det är också flera 

som arbetar ensam som speciallärare på skolan och därför saknar någon att bolla frågorna 

med. Någon talar också om att det är hög omsättning på biträdande rektorer. De hinner knappt 

lära känna personen och än mindre få reda på hur den tänker kring de specialpedagogiska 

frågorna innan det kommer en ny. Det här är naturligtvis svårt att som personal göra något åt 

annat än att påtala det högre upp till huvudrektor eller förvaltningschef. Här fyller det 

specialpedagogiska nätverket funktionen att vara ett forum som kan göra påtryckningar till 

huvudman och hjälpa till att förmedla vetskap om hur andra gör. Där kan de få idéer om hur 

man kan arbeta och vad som är vettigt att ingå i uppdraget.  

 

Det saknas satsningar  ”uppifrån”  säger  de.  De  menar  att  det  kan  vara  så  olika  på  skolorna  i  

kommunen eftersom det inte görs så mycket från centralt håll och likvärdigheten på skolorna 

ifrågasätts. En del av de intervjuade vet inte heller varifrån uppmaningen att gå kurser, 

utbildningar eller satsningar som gjorts kommer ifrån. Om det är den biträdande rektorn som 

beslutat om det eller om det kommer från centralt håll. Detta kan ses som ett ointresse från 

speciallärarnas sida men också en otydlighet från den som beslutat om kursen. Någon som har 

arbetat i olika skolområden talar om att det kan se väldigt olika ut även med resurser på skolor 

i samma kommun. Några förändringar i skolområdena har gjorts då det tidigare kunde vara 

skolor med endast elever från villaområden som upptagningsområde medan andra skolor hade 

hög andel andraspråkselever. Fortfarande finns det en snedfördelning i kommunerna menar 

man. På en av skolorna jag besökte uppskattas 95 % av eleverna ha svenska som andra språk 

och många av dem är nyanlända. Det kräver betydligt mer resurser på dessa skolor för att få 

det att fungera än en skola med en större blandning av elever.  

 

Fler faktorer som påverkar uppdraget sägs vara föräldrar. En del av de jag intervjuat nämner 

inte alls föräldrar som några som har med hur uppdraget ser ut att göra snarare att föräldrar är 

väldigt tacksamma för allt som görs för deras barn. Sedan finns det andra som berättar att det 

visst finns föräldrar som lägger sig i och trycker på att deras barn ska ha specialpedagogiskt 

stöd.  Det  kan  vara  allt  ifrån  att  de  ”kräver”  att  deras  barn  får  en  egen  assistent  till  att  de  vill  ha  

specialundervisning till sitt barn och hjälp med läxor mm. Man säger i intervjun att det är 

viktigt att tolka det som att föräldrarna vill sina barn väl och inte bara se dem som jobbiga 

föräldrar. Att det är viktigt att bemöta dem och berätta vad som görs och få dem trygga i det. 
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Man pratar om elever som blivit hemmasittare och hur personal från skolan ibland ringt hem 

för att väcka eleven eller till och med gått hem och hämtat elever. I sådana fall säger man blir 

det en fråga för elevhälsoteamen att med sin bredare kompetens handleda och lotsa föräldrar 

vidare till andra instanser.  

 

Klasslärare nämns också som en faktor som styr speciallärarens uppdrag. Här är det lite olika 

hur de intervjuade speciallärarna uttrycker sig. Någon talar om informella ledare som styr, 

andra mer om klasslärare som en del i arbetslaget och genom det är med och påverkar hur 

speciallärarresursen används. I ett arbetslag kan det finnas lärare med olika sätt att tänka kring 

specialundervisning och specialresurser. Här kan det också vara olika hur väl man kan hävda 

sina behov för klassen som styr hur resurserna fördelas. När det handlar om informella ledare 

är det ju egentligen de biträdande rektorerna som genom att låta det ske på ett sätt är med och 

styr. Nu framgår det inte om biträdande rektorer här har vetskap om hur det går till. Men har 

de inte det säger ju det också en del om deras roll på skolan.  

 

En annan faktor som styr speciallärarnas arbete mycket säger de vara de själva ofta i 

kombination med måluppfyllelse och behov. De menar att de lägger schema utifrån behoven 

och får det förankrat hos rektor och sedan arbetar de så under en period.  De säger också att de 

styr själva men skulle egentligen vilja ha fler direktiv. 
 

Ja det är ju jag själv. Helt klart. Tyvärr egentligen, man skulle vilja ha fler direktiv för det kan ju bli fel 

också. Man är väldigt ensam som speciallärare (nr 4).  

 

Att arbetet som speciallärare skulle vara ensamt kan här tolkas som att om och när det blir fel 

får man ensam stå till svars för det. Det känns än mer ensamt om man från rektor saknar 

specialpedagogisk riktning.  

5.4 Sammanfattande analys 
 
Om man ser speciallärarnas beskrivningar av arbetet i ljuset av de specialpedagogiska 

perspektiven ser man att det mesta de beskriver är individinriktat. De arbetar med de elever 

som har gjort låga resultat i screeningar och/eller har koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsstörningar med eller utan diagnoser. De har elever både i mindre grupper och 
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individuellt oftast i ett annat rum. Det kan kännas utpekande, och som om man inte hör till 

klassen på samma sätt som de som aldrig går iväg. När specialläraren är i klassrummet ägnar 

de sig åt elever i behov av särskilt stöd i första hand och det riskerar också att bli utpekande 

för att det oftast är samma elever som får hjälp av specialläraren. Speciallärarna säger att det 

inte känns lika utpekande om man är flera som går iväg men det är ändå de elever som har 

svårigheter i den vanliga undervisningen som oftast hämtas. Det här måste ställas emot att det 

visat sig att specialundervisning är mest effektivt då det sker individuellt (Myrberg & Lange, 

2005). Det kan självklart också vara utpekande och exkluderande för elever att i klassrummet 

ofta känna att man inte klarar uppgifter och de mål som ska nås eftersom undervisningen inte 

anpassats till alla elever. Här hamnar lärarna och speciallärarna i flera dilemman. I 

dilemmaperspektivet kan mycket av det arbete speciallärarna gör ses. Det som är positivt med 

att befinna sig i ett dilemma är att det ger upphov till diskussioner och tankar om vad som är 

rätt och fel och vad som är bäst för eleven i just den situationen. Ibland resulterar det i 

kompromisser som ses som att man gör det bästa av situationen. Det relationella perspektivet 

handlar om samspel mellan olika nivåer. I intervjuerna berättar man om samverkan som 

fungerar som t.ex. god föräldrakontakt där man tillsammans stöttar eleven genom 

åtgärdsprogram där både föräldrar och lärare och elev är delaktiga. Sedan kommer det fram 

att det ibland på skolorna inte fungerar mellan de olika nivåerna. För lite satsningar från 

kommunen, dålig kontakt med biträdande rektorer, klasslärare som inte ser sin roll i 

svårigheterna, föräldrar som vill styra resurser, enskilda elever som inte känner motivation 

mm. Ska det fungera smidigt och bli bra för den enskilda eleven gäller det att man kan 

samarbeta mellan de olika nivåerna och att möjligheter ges till det (Ahlberg, 2013, 

Nilholm,2005).      

 

Speciallärare i intervjuerna sitter inne med kunskaper om hur det ser ut i olika klasser och om 

elever i behov av särskilt stöd som finns på deras skolor. De vet var det behövs extra resurser 

och var gruppen är för stor. Därför borde de vara med och påverka när det beslutas om 

klasstorlekar, elevsammansättningar och resursfördelning, de frågor som innefattas i 

organisations- och systemperspektivet. Speciallärarna i intervjuerna har i vissa fall tät kontakt 

med sina biträdande rektorer och alla sitter med i elevhälsoteamen och kan där förmedla sina 

kunskaper och på så sätt bli en del i resursfördelningen på skolan. I samhälls- och 

strukturperspektivet ryms frågor om likvärdighet och tillgänglighet i ett större sammanhang. 

Speciallärarna uttrycker ibland i intervjuerna att eleverna kan känna sig exkluderade och att 
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skolan ska vara tillgänglig för alla osv. Dessa tankar finns i vardagen och blir verkliga och 

viktiga i det lokala arbetet för allas lika värde och tillgänglighet (Ahlberg, 2013).  

 

De perspektiv som jag till största delen kan härleda specialpedagogernas arbete till i min 

analys är dilemmaperspektivet och individperspektivet. Det är många frågor i deras vardag 

som man kan se från fler håll och som är svåra att hitta lösningar till så att det blir bra för de 

enskilda eleverna i ett större sammanhang.     

6. DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur speciallärare som undervisar i 

språk-, skriv- och läsutveckling ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Jag har velat få 

beskrivningar av speciallärares arbete och hur de uppfattar sitt uppdrag. Jag har också bett 

dem att beskriva orsaker till hur deras uppdrag ser ut. Detta har skett i halvstrukturerade 

intervjuer med tio speciallärare som är verksamma i två olika kommuner årskurs 1-6.  

6.1 Metoddiskussion 

 
De speciallärare som deltagit i intervjuerna har själva valt att delta genom att svara på en 

förfrågan om deltagande i ett mail. En har inte fått det via mail utan via förfrågan på telefon. 

De har fått mailet antingen direkt från mig eller via sin rektor. Att det skett via rektor för en 

del beror på att alla skolor inte har alla lärares mailadresser på sin hemsida. Allas rektorer har 

fått information om förfrågan om speciallärarnas deltagande. Anledningen till att de tio jag 

intervjuat svarade på förfrågan har en del sagt att de tyckte att det var ett intressant ämne 

medan två som själv studerar till speciallärare sa sig veta hur svårt det är att få deltagare till 

intervjuer och därför ställde upp. Några har inte alls berättat om anledningen till deras 

medverkan. Att jag valde att inte specificera önskemål om deltagares utbildningsnivå i min 

förfrågan gjorde att det blev en blandning som i stort speglar hur jag tror utbildningsnivån på 

verksamma speciallärare ser ut i de båda kommunerna. Det är möjligt att svaren och därmed 

resultatet hade blivit ett annat om alla de jag intervjuat hade haft speciallärarutbildning men 

då hade det kanske blivit svårare att få ihop det antal jag ville ha för att få fram olika tankar 

kring varje tema i intervjuerna.  
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Utifrån vad jag läst i litteraturen bestämde jag mig för att använda halvstrukturerad intervju 

som metod för insamling av data. En intervjuguide med nio olika teman förbereddes. Detta 

för att inte riskera att samtalet tog en annan riktning än det var tänkt. Där fanns också förslag 

på frågor som jag hade förberett ifall det skulle behövas (Kvale & Brinkman, (2014). 

Frågorna var öppna vilket möjliggjorde för de intervjuade att berätta ganska fritt om sina 

tankar och erfarenheter kring de teman som fanns. De berättar i intervjuerna om sitt arbete i 

sin egen vardag vilket gör att tillförlitligheten i det som berättats får anses som hög. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon vilket fungerade väl vid alla tio intervjutillfällen. Jag 

mailade inspelningen till mig själv efter varje intervju då ljudkvalitén blev bättre då 

inspelningen spelades upp via ljudfilen på mailet. Detta hade jag testat innan första intervjun 

för att vara säker på att och hur det fungerade. Varje intervju transkriberades så snart som 

möjligt efter intervjun.   

 

Eftersom jag själv arbetar som speciallärare med elever i samma årskurser som de jag 

intervjuat tänker jag att jag har kunna ställa relevanta följdfrågor och förstå svårigheter och 

dilemman som de intervjuade berättar om. Men jag kan också tänka att jag ibland riskerar att 

ta en del svar för givna att jag kanske skulle fått veta mer om jag inte haft den förförståelse 

som jag har. De intervjuade hade kanske fått fundera mer om varför de gör som de gör om de 

måste förklara på ett grundligare sätt. Hade jag intervjuat t.ex. rektorer eller skolchefer om 

samma frågor hade jag inte haft samma förförståelse för deras situation och det hade kanske 

gett en annan bild av speciallärarnas arbete. Nu var både människorna och miljön ny för mig 

när jag gjorde intervjuerna vilket förhoppningsvis spelat roll för att jag inte har fastnat alltför 

mycket i mina förutfattade meningar (Fejes & Thornberg, 2015).  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Det resultat jag presenterat svarar emot studiens tre frågeställningar: 

x Hur beskriver specialläraren sitt arbete? 

x Hur uppfattar specialläraren sitt uppdrag? 

x Vad anger de tillfrågade speciallärarna som orsak till utformning av deras 

uppdrag? 
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De olika speciallärarna som intervjuats i studien har olika utbildningsbakgrund, olika 

lång arbetslivserfarenhet i yrket och är i olika åldrar. Detta gör att det blivit en 

blandning som speglar de verksamma speciallärare som finns på skolor vilket även kan 

spegla hur speciallärare uppfattar sin vardag och varför den ser ut som den gör. Lite 

anmärkningsvärt kan tyckas att det av de tio som intervjuats är 5 som har sin 

grundutbildning i Ma/No men de flesta av de intervjuade säger att de som speciallärare 

arbetar främst med läsning och skrivning. Några säger också att de för framtiden önskar 

mer fortbildning i läsinlärning. Alatalo (2011) skriver om vikten att de lärare som 

undervisar om läsning och skrivning har kunskaper om språkliga strukturer som 

fonologi, fonem-grafem-korrespondens, morfologi, semantisk medvetenhet, syntaktisk 

medvetenhet mm. Eftersom att tala, läsa och skriva är en så stor del av skolarbetet i alla 

ämnen känns det självklart att de som arbetar som speciallärare har eller får den 

vidareutbildning som krävs för att kunna svara upp mot de behov som finns på skolorna.  

 

Speciallärarna som intervjuats talar om att de vill arbeta mer förebyggande. Att det är 

frustrerande att bara jobba i efterhand när man ska täppa luckor. En av de intervjuade 

har berättat om specialpedagogiska projekt som drivs i helklass men det är ingen av de 

speciallärare som har intervjuats här som berättat om att de är med i förskoleklass och 

arbetar. Jag menar, utifrån resultatet att många känner frustration av att hela tiden sätta 

in åtgärder i efterhand, att om speciallärare var med redan i förskoleklass när man 

arbetar med den språkliga- och fonologiska medvetenheten och med den grundläggande 

taluppfattningen kunde få fler med på banan tidigare. Att tillsammans med 

förskoleklasslärarna, hitta arbetssätt som kan göra att senare hinder i språk-, skriv- och 

läsutvecklingen och matematikutvecklingen förhindras eller mildras genom att fler 

pedagoger arbetar med eleverna tidigt och på fler olika sätt. I mina intervjuer berättar 

fler av speciallärarna att de på höstterminen i åk 1 har grupper med elever som inte har 

knäckt läskoden och inte har den språkliga- och fonologiska medvetenheten klar. Men 

då är det de elever på individnivå som har svårigheter man arbetar med och inte 

undervisningen i sig (Ahlberg, 2013).  

 

Att arbeta med läsförståelse görs med fördel i helklass eller halvklass och är ett 

ypperligt exempel där speciallärare och klasslärare kan samarbeta i klassrummet. 

Forskning har gjorts vid Umeå universitet och utgår från 4 strategier (Reichenberg & 
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Löfgren, 2014). De fyra strategierna är exempel på kognitiva aktiviteter som goda läsare 

använder när de vill få en djupare förståelse av en text. Stora klasser kan delas och på så 

sätt får man igång ett mer dynamiskt samtal kring texterna. Eller också har man hela 

klassen tillsammans och en leder och den andra är uppmärksam på att alla elever är med 

och att de får feedback på sina kommentarer. Att hinna ge feedback på elevernas tankar 

och att gemensamt med eleverna diskutera hur olika man tolkar och tycker om texter är 

en bra grund i att man får tycka olika och annorlunda. Att lyssna på andra och att inte 

avbryta när någon berättar hur de tänker är andra saker som tränas. Här lyssnar alla 

elever på texterna tillsammans och man behöver inte känna sig marginaliserad för att 

man inte kan läsa så bra själv. Eleverna får så småningom med sig tänket kring de olika 

strategierna i sin egen läsning. För de elever som behöver lyssna på texter när de själv 

arbetar med strategierna är det viktigt att de har möjlighet till det (Fälth & Svensson, 

2015). De som i mina intervjuer berättar de att de arbetar med läsförståelse och 

ordförståelse gör det i mindre grupper utanför klassrummet och med de elever som 

behöver träna mer.  

 

Att det inte är fler av de speciallärare som intervjuats som arbetar specialpedagogiskt i 

helklass på sätt där syftet är att främja alla elevers utveckling eller i varje fall inte nämnt 

något om det kan tolkas på fler sätt. Det kan vara svårt att driva igenom nya arbetssätt i en 

organisation som i stort sett likadan ut under en lång period. Många speciallärare är ensamma 

på sina skolor och då kan det vara ännu svårare att driva igenom nya tankar kring arbetssätt. 

Det kan kännas hotfullt om det kommer någon som vill ändra på det som känns tryggt och 

invant och en självklar del i den ”kultur”  som  skapats  på  skolan  (Ahlberg,  2005). Man kanske 

inte reflekterat över att elever kan känna sig utpekade eller förlorar känslan av tillhörighet 

genom att gå ifrån klassen. Eller så upplever man faktiskt att eleverna mår bra av att komma 

ifrån klassen och få vistas i en lugnare miljö och med mer uppmärksamhet från en vuxen än i 

klassrummet och ska väga det mot att eleven känner sig utpekad och exkluderad (Nilholm 

2005). Speciallärarna och/eller klasslärarna upplever kanske att det här arbetssättet inte är 

effektivt eller gynnar de elever som är i behov av särskilt stöd på bästa sätt. En anledning kan 

också vara att man inte vet om möjligheten, man har helt enkelt inte nåtts av det här sättet att 

arbeta ännu. Flera av de intervjuade pratar om de specialpedagogiska nätverken som finns i 

kommunerna som en möjlighet att diskutera och sprida nya tankar kring specialpedagogiskt 
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arbete medan andra ser dessa mer som ännu en sak som läggs till den redan stora 

arbetsbördan. 

 

När det gäller lästräning arbetar speciallärarna ofta med individuell undervisning vilket 

forskningen säger är det mest effektiva (Myrberg & Lange, 2005). Det är många skolor som 

använder någon form av ordavkodningsträning utifrån läslistor. Det gäller att veta vad det är 

eleven behöver träna på för att sätta in rätt åtgärder. Høien & Lundberg (2013) skriver att det 

är viktigt att kartlägga var i läsutvecklingen eleven befinner sig för att kunna sätta in rätt 

åtgärder. Risken med dessa interventioner kan vara att eftersom de är lättadministrerade och 

sägs ge god effekt kan de komma att användas i all lästräning. De viktiga grunderna i läsning 

med fonem-grafemkorrespondensen, att segmentera och göra syntes av enskilda ljud får inte 

försvinna (Bjar & Frylmark 2011). Kan man i lästräningen kombinera det grundläggande 

arbetet med att få eleverna intresserade av att läsa böcker, att förstå själva vitsen med att lära 

sig läsa har man vunnit mycket.  

 

Det är bara några få av de intervjuade som nämner att de använder sig av observationer i 

klassrummet för att kartlägga elevernas skolsituation och då inte i någon större 

utsträckning. Detta sker endast då de gör kartläggningar till större utredningar eller 

ibland inför upprättande av åtgärdsprogram. Att det är så få som gör 

klassrumsobservationer kan ses som en risk att elevens skolsituation hamnar på en 

individnivå där eleven ses som bärare av svårigheter. Även de kartläggningar som görs 

ses från en kategorisk synvinkel och problemet läggs hos eleven genom att man tittar 

mycket på testresultat istället för att också se hur deras lärmiljöer fungerar och påverkar 

deras skolsituation (Ahlberg, 2013). De förslag till åtgärder som ska följa med en 

pedagogisk kartläggning bör innehålla förslag till anpassningar i klassrummet och då är 

klassrumsobservationer en väg till förståelse för elevens och klassens behov i den 

miljön. Göransson et al. (2015) skriver om specialpedagoger och speciallärare som har 

svårigheter att implementera ett arbetssätt som utgår från ett relationellt synsätt vilket 

kan bero på att specialpersonal på skolorna ofta inte har den formella utbildningen och 

därför inte delar den synen på de specialpedagogiska frågorna. Det finns även 

klasslärare som har en annan syn på specialpedagogik vilket gör det än svårare att se 

klassrumsmiljön som utvecklingsbar.   
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På alla skolor där jag gjort intervjuer arbetar man efter en screeningplan för att se hur 

klasser och individuella elever ligger till inom främst matte och svenska. Det gör man 

dels för att hitta de enskilda elever som behöver stöd i sitt lärande men man ser också 

hur det skiljer i resultat mellan olika klasser. Här kunde man mer se till klassens resultat 

och analysera utifrån undervisning, klassammansättningar och gruppindelning på grupp- 

och organisationsnivå. Några pratar i intervjuerna dessutom om att man börjat se på 

dessa planer som något som skiljer ut och som både lärare och ibland elever redan på 

förhand vet resultatet på. Syftet är att upptäcka elever i behov av stöd för att kunna sätta 

in rätt åtgärder i tid. Myrberg & Lange (2005) framhåller vikten av att tidigt upptäcka 

svårigheter och att ta bort screeningar vore kanske att riskera ett steg tillbaka. Nu blir 

skolverkets bedömningsstöd för åk 1-3 obligatoriskt fr.o.m. höstterminen 2016 och då 

blir det naturligt att minska ner befintliga screeningar åtminstone i de lägre årskurserna.  

 

Flera av de intervjuade speciallärarna pratar om att de tycker att deras undervisning 

fokuserar mer på måluppfyllelsen nu än tidigare. Det hör samman menar man med ökat 

fokus på nationella prov och betyg. Någon menar att flera av de som inte klarar 

nationella proven eller målen egentligen inte har så stora svårigheter utan att det beror 

på andra saker att de missat. Det kan vara hög frånvaro, koncentrationssvårigheter mm 

och det ”stjäl” speciallärartid från de elever som verkligen har stora svårigheter och som 

skulle behöva mycket specialundervisning för att nå en funktionell nivå på sin läsning 

och skrivning och/eller matematik för sina fortsatta studier. Här hamnar de som ska 

fördela resurserna i ett svårlöst dilemma som kan leda till diskussioner med 

speciallärare och lärare i arbetslagen vilket kan föra med sig ett större engagemang i 

specialpedagogiska frågor (Nilholm, 2005). 

När de intervjuade i min studie berättar om allt annat de gör som inte har med den direkta 

specialundervisningen med eleverna att göra blir många förvånade hur mycket det är. En del 

kommer på senare i intervjuerna fler saker som de också gör. De flesta av uppgifterna ingår i 

speciallärarnas uppdrag enligt examensordningen (SFS 2011:186) och det är väl snarare 

omfattningen av uppdragen man tycker blir jobbig än uppdragens karaktär. Några beskriver 

att det är stressigt och att deras egen planeringstid blir lidande. Någon säger att biträdande 

rektor har frågat om hon behöver plocka bort något för att få det drägligare. Ändå menar de 

flesta att de har världens bästa jobb och att de verkligen trivs. Att några måste hoppa in som 

vikarier i klasserna då klasslärare är sjuka säger en del är i absolut sista hand. Då får det ses 
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som att man är mån om att vikarierna är insatta och kapabla att bedriva undervisning snarare 

än att det är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att skaffa vikarie.  

Speciallärarna i studien beskriver lite olika saker som påverkar hur deras uppdrag ser ut. 

Det är allt ifrån de själva till elevernas behov och måluppfyllelse. Alla svar beskriver 

egentligen delar ur de styrdokument som ligger till grund för vår svenska skola, 

Skollagen (SFS 2010) och Läroplanen (2011). De som vill ha ett tydligare uppdrag 

beskriver inte om det är i vardagen eller på en mer allmän nivå men jag har tolkat det 

som att det är i det vardagliga arbetet som frågan om hur och vad man ska prioritera 

som efterfrågas. För den enskilda skolan är det också hur mycket resurser som finns att 

tillgå och där är det kommunen som bestämmer hur mycket pengar som läggs till 

skolan. För det specialpedagogiska arbetet är det rektor som har ansvaret (Nilholm, 

2008).    

6.3 Avslutande reflektioner 
 
Utifrån specialpedagogiska perspektiv kan det som sker i skolan analyseras både gällande 

innehåll och form. De speciallärare som intervjuats har beskrivit ett mångfacetterat arbete 

med uppgifter som både innebär direkt arbete med elever i behov av stöd och arbete med allt 

det som är runt dessa elever för att vardagen i skolan ska fungera för dem. För att eleverna ska 

få det stöd de är i behov av varierar speciallärarna sitt arbete mellan att ha enskild- och 

gruppundervisning i svenska och matematik. Undervisning i klass förekommer men inte lika 

ofta. En del speciallärare uttrycker att det finns en samsyn mellan rektorer och speciallärare 

om hur specialundervisningen ska bedrivas, andra upplever rektorer som inte visar intresse 

eller som har en annan uppfattning än de själva. Det finns utmaningar i yrket som t.ex. att få 

elever att se sin utveckling och att tro på sin egen förmåga till att lära sig nya saker och att nå 

uppsatta mål. Andra utmaningar för specialläraren är att räcka till och att hinna förbereda och 

planera så kvalitén på specialundervisningen är hög. Det finns fler faktorer som styr och 

påverkar hur speciallärarnas uppdrag ser ut. De intervjuade nämner styrdokumenten, rektorer, 

arbetslag, klasslärare, elevernas behov och de själva. Om man ser den specialundervisning 

som sker på skolorna i studien utifrån de specialpedagogiska perspektiven sker det mesta på 

individnivå. Man är medveten om risken för elevers känsla av utanförskap och gör vad man 

kan för att minska den i den organisation som råder. Det är flera dilemman man har att 
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handskas med som handlar om prioriteringar och synsätt för den enskilda eleven, på 

klassrumsnivå till större delar som har med organisation och kommun att göra.   

6.4 Fortsatt forskning 
 

Den studie som beskrivits ovan är i ett litet format och kan och ska inte generaliseras. Det 

skulle vara intressant att se på dessa frågor i ett större perspektiv. Det som också skulle vara 

intressant är hur rektorer och biträdande rektorer ser på specialundervisning i allmänhet och 

på sin egen skolas i synnerhet. Det är också intressant om specialpedagogiskt stöd är 

likvärdigt på skolor i samma kommun. Skolor i olika områden har olika behov av 

specialpedagogiskt stöd. Får skolor med stort behov mer resurser till specialpedagogiskt stöd 

eller fördelas pengarna endast efter elevantal?  
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Bil:1 

Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Karin Sundin och går sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling på Mälardalens högskola. Jag ska göra mitt examensarbete, 

en D-uppsats där syftet är att beskriva och analysera några speciallärares uppfattningar om 

vilka faktorer som styr deras uppdrag. Detta grundar sig i att jag i mitt arbete med 

specialundervisning under många år upplever att det kan se väldigt olika ut på skolor inom 

samma kommun, ja även inom samma rektorsområde. Jag är intresserad av att ta reda på 

speciallärares syn på vad och kanske vem som styr hur deras arbete ser ut. Jag vill veta hur 

vardagen ser ut både gällande innehåll och form. 

 

Jag vill göra intervjuer med speciallärare som arbetar med undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd i svenska. Själva intervjun kommer att ta ca 45-60 min och kommer att spelas in. 

Speciallärare deltar anonymt och saker som sägs i intervjun som skulle kunna röja lärarens 

eller skolans identitet kommer att tas bort. De som deltar i intervju kan när som helst välja att 

avbryta sitt deltagande.  Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna 

studie.  

 

Det skulle betyda väldigt mycket för mig om du som speciallärare har möjlighet att delta.  

Hör av dig till mig på telefon eller skicka ett mail så får vi bestämma tid för intervju.   

 

Vänliga hälsningar 

Karin Sundin 

070-2194999 

jonerskarin@gmail.com  

 

Min handledare vid Mälardalens högskola heter Gunilla Sandberg. 

gunilla.sandberg@mdh.se  

 

 

 

mailto:jonerskarin@gmail.com
mailto:gunilla.sandberg@mdh.se
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Bil:2 

Missivbrev 

 

Hej! 
 
Jag heter Karin Sundin och går sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling på Mälardalens högskola. Jag ska göra mitt examensarbete, 

en D-uppsats där syftet är att beskriva och analysera några speciallärares uppfattningar om 

vilka faktorer som styr deras uppdrag. Detta grundar sig i att jag i mitt arbete med 

specialundervisning under många år upplever att det kan se väldigt olika ut på skolor inom 

samma kommun, ja även inom samma rektorsområde. Jag är intresserad av att ta reda på 

speciallärares syn på vad och kanske vem som styr hur deras arbete ser ut. Jag vill veta hur 

vardagen ser ut gällande både innehåll och form. 

 

Jag vill göra intervjuer med speciallärare som arbetar med undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd i svenska. Själva intervjun kommer att ta ca 45-60 min och kommer att spelas in. 

Speciallärare deltar anonymt och saker som sägs i intervjun som skulle kunna röja lärarens 

eller skolans identitet kommer att tas bort. De som deltar i intervju kan när som helst välja att 

avbryta sitt deltagande.  Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna 

studie.  

 

Jag skulle vilja att du hjälper mig att förmedla en inbjudan att delta till speciallärare som 

arbetar med elever F-6 på din/dina skolor (se bifogad fil). Jag hoppas att du ser positivt på att 

de deltar och att resultatet på min undersökning kan vara av intresse för dig som rektor.  

 

Vänliga hälsningar 

Karin Sundin 

070-2194999, jonerskarin@gmail.com  

 

Min handledare vid Mälardalens högskola: 

Gunilla Sandberg, gunilla.sandberg@mdh.se  

  

mailto:jonerskarin@gmail.com
mailto:gunilla.sandberg@mdh.se
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Intervjuguide     Bil:3
     

 
 
Bakgrund 
 
Varför speciallärare? 
Utbildning? 
 
Hur såg 
specialundervisningen ut på 
skolan när du började? 
 
Har den förändrats? 
Varför? 

Dagsläge 
 
Finns fler speciallärare på 
skolan? 
Hur många elever servar du?  
Vilka årskurser? 
Vilka ämnen? 
Tillhör du ett arbetslag och 
vilka ingår? 
Hur upptäcks de elever som 
är i behov av extra 
anpassningar och särskilt 
stöd? 

Form 
 
Klassrummet/annat rum 
 
Individuellt/grupp 
 
Intensivperioder/terminsvis 
 
Har klasslärarna /rektor och 
du samma syn på vilken form 
specialundervisning ska ha? 
 
 
 
 

Innehåll 
 
Vad anser du vara de 
viktigaste målen med spec 
undervisning? 
Vad fyller du undervisningen 
med för att nå dem? 
Vilka mer är involverade i 
hur spec. undervisningen ser 
ut? 
 
 
 

Andra uppgifter 
 
Vilka andra uppgifter ingår 
som inte är direkt 
specialundervisning? 
 
Vem eller vilka ger dig 
uppdrag?  
 
 

Samarbete med speclär. på 
skolan, i kommunen. 
Fortbildning 
 
Vad får dig att prova nya 
saker? Vem/vad pushar dig 
och ger dig inspiration? 
 
  

Största utmaningen 
 
 
 
 

Framtiden 
Vad vill du ändra på? 

Övrigt 
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