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Förord 

Med de inledande orden ska man tacka och redogöra för skrivprocessen. Det tänker vi 

göra här. I många förord används dessutom varierande metaforer och liknelser för att 

beskriva uppsatsskrivandet; även det tänker vi göra här. Vi ger er därför ett förord i två 

versioner. 

 

Version ett 

Studien är ett gemensamt arbete. Båda har vi varit lika delaktiga, från första tanke till 

färdig text. Det skrivna har fått växa fram under många timmars samvaro. Vi vill även 

tacka alla som varit oss behjälpliga under processen. Familj, kollegor, medstudenter och 

handledare, tack för stöd och handledning. 

 

Version två 

Det var en gång två små studenter, som levde må ni tro,  

ett skrivarliv så intressant, fast utan lugn och ro. 

De skrev, läste, läste, skrev och gick nästan aldrig ut. 

Kanske borde de lagts in på något slags institut. 

 

Skrivandet krävde både karameller och koffein, 

så de gjorde vad de kunde för att fylla på energin. 

Kvällarna var långa, texten växte och orden blev fler. 

Snart rymdes där inte så väldans mycket mer. 

 

Tänka sig sa studenterna till varandra, i ödmjuk ton. 

Att familjen gett oss tid och alla som bidrog vid vår opposition. 

Nu ska här bara övervägas om lite småfix finnes kvar,  

Och innan nån vet ordet av är vi ju nästan klar. 

 

Snart var det slut på skrivartiden  

De vässade pennan för den sista striden. 

Till slut sista ordet skrivet var och de hållit sig inom ramen. 

Stolta som bara den gladde de sig åt sin speciallärarexamen. 

 

Helena och Kristina 



 

Abstract 

 
The new special education teacher degree program was launched in Sweden in 2008. The term new 

was used since the content was new, but the name stayed the same. Knowledge about the new 

content, based on the regulations of degree, would have contributed to make the different skills of 

special education teachers visible. The purpose of this study has been to visualize the consensus 

about how headmasters, SENCOs and teachers look at the assignment for special education teachers 

with focus on language-, writing- and reading development. The opinions of the various 

occupational groups have then been compared with the existing regulations of degree. The study 

showed that their opinions mainly corresponded with the existing regulations of degree. The 

quantitative nature of the study is based on empirical data, collected by a survey, with 240 

informants. The statements the informants had to consider was largely based on the regulations of 

degree. Headmasters, SENCOs and teachers show a large coherence within their own group in what 

they think a special education teacher´s duties should consist of. On the other hand, there is less 

consensus between these professions. This disagreement could possibly be influenced by different 

perspectives on special education. 

 

Keywords: special education teacher, remedial teacher, inclusion, special educational 

support, perspectives of special need education 
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1 Inledning 

Vi upplever att det talas mycket bland politiker, i media och inom skolans väggar om olika 

former av insatser för att stödja elevers möjligheter att nå de mål som går att läsa i våra 

styrdokument. På regeringskansliets hemsida står att läsa att regeringen arbetar för att vända 

den nedåtgående utvecklingen i skolan genom att tillsätta fler anställda så att elever får stöd i 

tid, höja lärarlönerna och ge extra stöd till de skolor som har behov därav. I 

budgetpropositionen för 2017 fortsätter investeringarna i skolan. Regeringen investerar i fler 

platser på lärarutbildningarna och ett stärkt kunskapslyft 2017. Genom skolor i vår närhet har 

vi på olika sätt kommit i kontakt med diverse kompetensutvecklingsinsatser. Dessa visar på 

vilket viktigt redskap den pedagogiska personalen är för att nå de uppsatta målen. Bland 

insatserna finns även specialpedagoger och speciallärare.  

 

Speciallärarutbildningen som infördes 2008 har nu några år på nacken, men fortfarande 

upplever vi att en viss förvirring råder på arbetsmarknaden och ute i skolorna. Uppdrag och 

tjänster särskiljs inte mellan specialpedagog och speciallärare av arbetsgivare och pedagoger. 

Talas det om speciallärare så upplever vi att det ofta åsyftas de personer som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd oavsett vilken utbildning de har. Medvetenheten om att 

specialpedagog- och speciallärarutbildningen är olika känns vag. I vår kommun förekommer 

det att speciallärare anställs på specialpedagogtjänster och vice versa. Vad beror det på? Är 

det på grund av de förändringar som ägt rum i utbildningsinnehållet eller är det bilden av 

speciallärare hos arbetsgivare eller rektor på de enskilda skolorna? Beror det på okunskap, 

ointresse eller bedöms det inte vara av större vikt? 

 

Av betydelse för yrkesrollernas utövande blir således hur specialpedagoger och speciallärare skapar 

informell auktoritet då det inte finns formell auktoritet fastställt i lagar eller förordningar. Det kan också 

uttryckas så att det behörighetsområde som yrkesgrupperna förfogar över blir lokalt förhandlingsbart 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015, s. 13). 

 

Vad innebär denna otydliga bild av vårt uppdrag för oss och våra blivande kollegor som 

speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling? Vad får vi för 

förutsättningar att göra det arbete vi vill och är utbildade till att göra? Ska vi sätta vår egen 

agenda med respektive yrkesgrupp vi möter i vår vardag? 

 

Giota och Lundborg (2007) genomförde en undersökning kring omfattning av och former för 

specialpedagogiskt stöd. Med denna som bakgrund menar de att fördjupade analyser av 

relationer mellan förutsättningar och definierade mål på system- och organisationsnivåer 

måste komma till för att man ska kunna gå vidare. I projektet Speciella yrken? Ett projekt om 

speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning (Göransson et al. 2015), 

finansierat av Vetenskapsrådet, var syftet att undersöka specialpedagogers och speciallärares 

uppfattningar om sitt arbete och utbildning. I studiens tre delar belyses hur specialpedagoger 

och speciallärare identifierar och konstruerar sin yrkesroll samt hur de i själva verket 

konstruerar yrket i vardagen. I Vetenskapsrådets beskrivning av projektansökan står att läsa 

att “projektet utgör ett exempel på nyskapande grundforskning som fördjupar kunskapen om 

utbildningssystemet” (2012, s. 10). Göransson et al. (2015) utgår i detta projekt från vad 
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specialpedagoger och speciallärare själva gör anspråk på samt undersöker dessa två grupper 

som en enhet. Kunskap om arbetsuppgifter speciallärare och specialpedagoger själva gör 

anspråk på ger dock endast en del av bilden. Dessa anspråk utgår från vardagsarbetet och 

rimligen också examensordningen. I en vardagspraktik samverkar speciallärare med ett 

flertal yrkesgrupper. Finns en samstämmighet mellan de anspråk som görs av speciallärare 

och de förväntningar skolans olika yrkeskategorier har på speciallärarens uppdrag? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att synliggöra likheter och skillnader kring hur rektorer, 

specialpedagoger och lärare i en kommun ser på uppdraget för speciallärare med 

specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling. I ljuset av studien jämförs dessa 

yrkesgruppers syn på yrket med den rådande examensordningen för speciallärare (SFS 

2011:186). 

 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i speciallärares uppdrag, enligt rektorer, specialpedagoger 

och lärare? 

 

 På vilket sätt överensstämmer rektorers, specialpedagogers och lärares uppfattningar 

av speciallärares uppdrag med varandra och med examensordningen? 
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3 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel inleds med en redovisning av de internationella och nationella styrdokumenten 

samt skolverkets riktlinjer, som berör specialundervisning. Detta eftersom de utgör grunden 

för den dagliga verksamheten i skolan. Därefter presenteras i korthet en tillbakablick kring 

begreppet en utbildning för alla, för att sedan gå över till en redogörelse för hur 

specialundervisningens och speciallärarrollens lösningar sett ut genom åren. För att läsaren 

ska kunna sätta sig in i specialpedagogiskt ledarskap i skolan beskrivs olika pedagogiska 

perspektiv samt varierande tankar kring inkludering. Därefter begrundas hur det 

specialpedagogiska stödet ser ut idag för att avslutningsvis beskriva Sveriges 

specialpedagog- och speciallärarutbildningar samt otydligheten kring de båda rollerna. 

3.1 Styrdokument 

Nedan behandlas först internationella och därefter nationella styrdokument. 

3.1.1 Internationella styrdokument 

1994 i Salamanca anordnades en internationell konferens av den spanska regeringen och 

Unesco; FN:s organ för forskning och utbildning. Där antogs en handlingsram för 

specialpedagogiska åtgärder gällande undervisning av elever med behov av särskilt stöd. 

Deklarationen säger att skolan ska ge plats för alla barn. Att varaktigt skicka barn till 

specialskolor, eller särskilda avdelningar inom skolan, bör vara en undantagslösning 

(Unesco, 1994). 

 

I artikel 23 i FN:s barnkonvention står att läsa att barn med psykiskt eller fysiskt handikapp 

bör få ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, 

främjar självförtroende och möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. Med hänsyn till att 

ett handikappat barn har särskilda behov ska barnet bland annat garanteras effektiv tillgång 

till och erbjudas undervisning och utbildning (Unicef, 2017).  

3.1.2 Nationella styrdokument 

Skolan styrs av olika lagar och regler, vilka är bindande och ska följas. I skollagens andra 

kapitel går att läsa om elevhälsan. Däri beskrivs vad elevhälsan ska omfatta och att det i 

denna ingår specialpedagogiska insatser samt att elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas. I elevhälsan ska finnas “tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. (Skollagen, 25 §). 

 

I kapitel tre i skollagen står att “Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (Skollagen, 3 §). Om det “framkommer att 

det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen” (Skollagen, 5a §). Om eleven, trots extra anpassningar inte når 

kunskapskraven ska det anmälas till rektor, som ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

utreds (Skollagen, 8 §). 
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Även i läroplanen kan vi läsa att skolan är ansvarig för att eleverna får den kunskap som är 

nödvändig och lärarna ska ”stimulera, handleda, och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Lgr 11, 2011, s. 14). Rektor har det övergripande ansvaret för att 

”Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och hjälp de behöver”, likväl som att ”resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till 

den värdering av elevernas utveckling som lärarna gör” (Lgr 11, 2011, s. 18 och 19). 

3.1.3 Skolverkets riktlinjer   

Stödmaterial har utarbetats av Skolverket för att underlätta för skolan att uppfylla 

författningarnas krav angående arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram. I de allmänna 

råden (Skolverket, 2014a) uttalas att det i den specialpedagogiska yrkesrollen ingår att arbeta 

förebyggande med lärmiljöer inom verksamheten samt att stödja lärarna. God kännedom om 

olika extra anpassningar, som kan göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna, ingår i 

den specialpedagogiska kompetensen. Detta är något som tillsammans med lärarnas 

specifika ämneskunskaper kan leda till de anpassningar som bäst passar elevens lärande. Det 

lyfts också fram att det är viktigt att rektor, i arbetet med att identifiera och anpassa 

verksamheten efter elevernas olika behov, tar tillvara den specialpedagogiska kompetensen. 

När det gäller elevers behov av särskilt stöd och åtgärder för detta menar Skolverket att det 

kan innefatta regelbundna specialpedagogiska insatser, såsom att elever regelbundet får 

möjlighet att träffa speciallärare eller specialpedagog.  

 

Skolverket (2014b) lyfter också fram att det i lärares arbetsuppgifter ingår att 

uppmärksamma elevers stödbehov och identifiera anpassningar. I händelse av att 

genomförda extra anpassningar inte ger önskat resultat är det viktigt att de anpassas 

ytterligare efter elevens behov. För att ge personalen en ökad förståelse för elevens situation 

kan den specialpedagogiska funktionen bidra med frågor och observationer i 

undervisningssituationen. Skolverket poängterar att skillnader mellan elevers olika behov när 

det gäller extra anpassningar kan påverka tiden det tar att anpassa dem. Det kan också vara 

så att eleven kan behöva flera specialpedagogiska insatser. För att utreda en elevs behov av 

särskilt stöd genomförs en kartläggning av elevens skolsituation. Vid denna kartläggning kan 

specialpedagog och speciallärare bistå. För att tillgodose elevernas behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd bör rektor tillhandahålla tillräckliga resurser. Detta menar 

Skolverket bland annat handlar om att skolan ska kunna erbjuda specialpedagogiska insatser 

i tillräcklig utsträckning för såväl elever som personal. 

3.2 En utbildning för alla – en tillbakablick 

För att förstå varför speciallärares roll ser ut som den gör idag behövs en inblick i hur det har 

sett ut tidigare. Det är därför motiverat att beskriva hur skolan har sett ut och vilken roll 

specialpedagogiken och speciallärarna har haft. Även synen på specialpedagogik har 

förändrats över tid med olika perspektiv.  

 

Olika idéer har genomsyrat skolan och påverkat undervisningen för elever genom åren. 

Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) redogör bland annat för begreppen: en 

skola för alla, integrering, inkludering och delaktighet. Dessa begrepp har snarare sitt 

ursprung i utbildningspolitiska och handikappolitiska sammanhang än att de härrör från 
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pedagogiska undervisningssammanhang. En skola för alla är en tanke som funnits med sedan 

införandet av folkskolan vid mitten av 1800-talet. Sedan dess har det existerat elever som 

inte passar in eller som inte kan delta i den ordinarie undervisningen. Elever har grupperats 

för att ges särskilt stöd, även om idén om en enad utbildning för alla funnits där. Den 

segregerade utbildningsorganisationen skapade en skola med både specialklasser och 

specialskolor, där eleven skulle anpassa sig till den berörda skolans krav (Eriksson 

Gustavsson et al. 2011). 

 

Idéerna om att särskilja och differentiera elever när det gäller utbildning är inte någon ny 

företeelse utan något som användes av kyrkorna redan på 1600- och 1700-talet när de 

organiserade folkundervisning. Den svenska folkskolan inrättades 1842 och styrdes av en 

folkskolestadga, vilken innehöll föreskrifter för vad eleverna skulle uppnå och vad som 

skulle läras ut. Förutom detta innehöll den föreskrifter för särskiljande av elever i form av en 

minikurs för fattiga och obegåvade elever, även flickor ansågs klara sig med minikursen 

(Hjörne & Säljö, 2008). I sin beskrivning av den svenska specialundervisningens ursprung 

utgår Ahlström (2011) från denna minikurs. 

 

1900-tal. Runt sekelskiftet ledde den ökade tron på vetenskap i allmänhet och 

naturvetenskap i synnerhet till att införliva detta även i skolans värld. Detta ledde så till att 

psykologen Binet fick i uppdrag att skapa ett objektivt och vetenskapligt test. Testet kunde 

användas som instrument för att urskilja elever som var ”hjälpklassmässiga” vilket gjorde att 

andelen elever som passade in under detta epitet ökade samtidigt som skolan kunde fortsätta 

undervisningen i normalklasser utan att behöva ta hänsyn till de elever som föll utanför 

ramen (Hjörne & Säljö, 2008; Skolverket, 2005). 

 

Under 1930- och 1940-talen var specialpedagogiken förankrad i det utvecklingspsykologiska 

synsättet. Detta synsätt innebar en tanke om att alla individer följer sin egen utveckling, men 

att det finns en normalutveckling att förhålla sig till. När avståndet mellan skolans krav och 

elevernas förmåga var för stor tillgodosågs elevernas behov med hjälp av differentiering till 

hjälpklasser, skolmognadsklasser och obsklasser (Eriksson Gustavsson et al. 2011). Detta 

kan anses vara den första specialpedagogiska lösningen inom svensk skola och innebar att 

speciallärares roll bestod i att vara klasslärare, testare och att arbeta i hjälpklass och särklass. 

 

1962, det år som grundskolan infördes i Sverige, innebar också tillkomsten av den första 

nationella läroplanen; den så kallade Lgr 62 (Hjörne & Säljö, 2008). Synen på elever med 

skolsvårigheter innebar nu att svårigheterna ansågs bero på felaktig inlärning och skulle 

därför kunna botas med en strukturerad inlärningsgång ofta utförd av specialläraren, som nu 

titulerades kliniklärare, läsklasslärare och specialist (Vernersson, 1998). 

 

Under 1960- och 1970-talet fortsatte specialundervisning i olika former inom grundskolan 

med bland annat stödkliniker, vilket medförde att speciallärarens roll innebar att vara 

samordnare och hjälpgumma (Vernersson, 1998). Under 1970-talet tillsatte regeringen en 

utredning kring skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:5), som visade att specialklasserna för 

elever i behov av särskilt stöd inte gett de positiva effekter som förväntades. Denna insikt 

ledde till att man inte längre ansåg att svårigheterna enbart var kopplade till eleven och 

perspektivet vidgades till elevens sociala sammanhang och skolans verksamhet (Ahlberg, 
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2007). Enligt Groth (2007), betonar utredningen att insatser för elever i hög utsträckning bör 

inrymmas i den ordinarie undervisningen och ges av den ordinarie klassläraren. Gerrbo 

(2012) menar att en ny syn på specialpedagogikens roll i skolan träder fram i denna 

utredning och även i läroplanen som därpå följde, Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1981). 

 

1990-tal. Salamancadeklarationens tydliga formulering om idén, en skola för alla, 

överensstämmer väl med läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Där skrivs det 

att särskilt stöd till elever ska genomföras av alla som arbetar på skolan. Att möta varje elevs 

behov och förmåga i undervisningen är varje lärares skyldighet. Speciallärarens roll 

förändras genom en ny utbildning till specialpedagog, som innebär att uppdraget innefattar 

att vara konsult, handledare och forskningsledare (Vernersson, 1998). Både i den senaste 

läroplanen Lgr11 och Lpo94 används benämningen elever i behov av särskilt stöd. När det 

gäller det särskilda stödet anges inte något om utformningen utan istället finns ett 

övergripande krav på en likvärdig utbildning och undervisning för alla elever (Tinglev, 

2014). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att under lika lång tid som skolan existerat har det 

diskuterats och visats på olika lösningar för elever som inte passar in i ramen. Många gånger 

har särskiljning och differentiering varit lösningen trots grundtanken om en skola för alla. 

Olika diskurser har förklarat skolproblem från en moralisk och religiös diskurs under 1800-

talet, vidare till psykologisk och medicinsk, social och psykologisk, tills att vi på 1990-talet 

landade i den biomedicinska diskursen (Hjörne & Säljö, 2008).  

3.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Kärt barn har många namn, så även de specialpedagogiska perspektiven.  

3.3.1 Kategoriskt perspektiv 

Det ena grundläggande perspektivet som forskningen om specialpedagogiken delas in i är 

det traditionella perspektivet; ett individualistiskt perspektiv som har sina rötter inom 

medicin och psykologi. Det centrala i detta perspektiv är att bristerna placeras hos individen: 

barnet är problembäraren. Ett par vanligt förekommande termer för detta traditionella synsätt 

är bland annat kompensatoriskt och kategoriskt. Viktiga grunder är segregerande 

undervisning, finna undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper samt 

specialpedagogisk expertis om det atypiska (Nilholm 2005). Sundqvist (2014) beskriver att 

vid detta perspektiv ska individen anpassas till det ”typiska” och specialpedagogikens 

åliggande är att kompensera för de individuella bristerna. 

3.3.2 Relationellt perspektiv 

Det andra grundläggande perspektivet som specialpedagogisk forskning urskiljer, framhäver 

de sociala faktorernas relevans för skolproblem. I samband med att samhällsvetenskapen 

intresserat sig för specialpedagogiska frågor har perspektiv som kan ses som alternativ till 

det traditionella perspektivet vuxit fram. Här ses specialpedagogiska behov som sociala 

sammansättningar istället för individuella brister. Vanligt förekommande benämningar på 

det alternativa perspektivet är demokratiskt deltagarperspektiv och relationellt perspektiv. 

Karaktäriserande grunder är främst att det lyfter bort problemet från individen: skolsystemet 
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skapar problemen inte individerna (Nilholm 2005). Sundqvist (2014) beskriver att det genom 

sociologiska och utvecklingsekologiska tankesätt är i relationen mellan individen och miljön 

som funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter uppstår. En miljö ska skapas så att 

elever med olika inlärningsförutsättningar kan vara tillsammans. Vidare nämns Nilholms 

åsikter (2003) om att man i dessa idéer kan skönja ett idealsamhälle där specialpedagogiken 

egentligen upphör. 

3.3.3 Dilemmaperspektiv  

Då båda ovanstående perspektiv till stor del grundar sig i vem eller vad som är orsak till 

problem i skolan och deras lösningar förordas ett tredje perspektiv som utgår från dilemman. 

Nilholm (2005) anser att dilemman kan ses i relation till problem; som valsituationer där det 

inte finns något uppenbart svar på hur man ska komma fram till lösningen. Sundqvist (2014) 

påpekar att de tidigare perspektiven har kritiserats för sin alltför enbenta syn på 

specialpedagogisk verksamhet. Den behöver ses ur flera olika perspektiv och begrepp som 

den specialpedagogiska paradoxen och dilemmaperspektivet har uppstått. Om man låter flera 

perspektiv råda kan man bemöta utmaningen att alla elever har rätt till liknande kunskaper 

samtidigt som de har rätt att få undervisning utifrån sina individuella behov. 

3.4 Inkludering 

Ahlberg (2007) beskriver att skolan är beroende av ideologiska och politiska 

ställningstaganden i samhället och att uppdraget förändras i takt med att politiska idéer och 

värderingar i samhället skiftar. Sättet att möta elever i behov av särskilt stöd har ändrats 

genom åren, från avskiljning till integrering. Även begreppet integrering har under senare år 

debatterats och i överlag ersatts med inkludering. Kritiken mot ordet integrering är främst att 

människor först måste ha varit avskilda för att kunna integreras. 

 

Tankar och tillvägagångssätt finns kvar i skolverksamheten även när ord och formuleringar 

förändras och Ahlberg (2007) förklarar att en del av dessa beror på att skolans officiella 

styrdokument utmärks av motstridigheter. Ett exempel på detta är att alla elever är likvärdiga 

och har full rätt att delta i och forma gemenskapen samtidigt som alla elever ska uppnå 

samma mål på samma tid för att klara kunskapskrav och betyg. Ahlberg (2007) lyfter fram 

att dessa oförenliga krav som finns i skolans verksamhet kan vara en bidragande orsak till att 

specialpedagogikens uppdrag är oklart. 

 

Olika diskurser styr och samspelar på olika sätt i skolverksamheten, vilket bekräftas av von 

Ahlefeld Nisser (2014) som hävdar att lagar, förordningar och styrdokument utgör skolans 

ramar och begränsningar. Den pedagogiska praktiken innehåller många individer, händelser 

och dokument som dagligen interagerar med varandra. Assarsson (2007) belyser Tinglevs 

(2005) tankar kring att skolverksamheten bygger på en tidsklassifikation som försätter 

somliga elever i utanförskap. De som behöver mer tid, som arbetar långsammare med sitt 

lärande; för dem räcker inte tiden till. Sålunda kan skolpolitiska visioner som överförs till 

styrdokument ställa till det i praktiken. 

 

Inkludering innebär enligt Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) att skolan ska 

anpassa sin verksamhet så att alla elever känner social och pedagogisk delaktighet. Det ska 
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finnas en strävan att välkomna alla elevers olikheter, se alla som en tillgång samt rätta 

undervisningen efter elevernas varierande behov. Vidare menar de att inkludering ofta 

brukas på ett politiskt och ideologiskt sätt och att det inte finns så mycket forskning i den 

pedagogiska verksamheten om vad inkludering innebär. Begreppet inkludering används 

enligt Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) för att beskriva alla elevers rätt till 

utbildning samt en inkluderande skola där alla elever är inkluderade. Detta kan betyda att 

alla ska få uppleva delaktighet i en gemenskap och känna att de trivs samt når 

kunskapsmålen. 

 

Skolfrågor som rör speciella behov och inkluderande utbildning är prioriterade i Europa och 

resten av världen. Persson och Persson (2012) konstaterar att sedan 2006 har vi fått ny 

skollag, nya läroplaner och ny lärarutbildning i Sverige. De förklarar att ”Det förefaller som 

om själva ordet inkludering är så laddat att det inte förekommer i vare sig den 

utbildningspolitiska retoriken eller i styrdokumenten” (s. 26). Detta kan sägas komma från 

den allmänt felaktiga bilden av att inkludering betyder att alla elever alltid ska finnas i 

samma rumsliga miljö. Det råder en tudelning i forskarvärlden kring begreppet inkludering 

och Sundqvist (2014) refererar till Carlsson och Nilholm (2004) som skiljer mellan svag och 

stark inkludering. De som förespråkar svag inkludering ser det som eftersträvansvärt, men 

tillåter avvikelse. De som står på den starka inkluderingens sida godtar inga undantag, utan 

anser att inkludering betyder att alla elever alltid ska ha gemensam undervisning. 

3.5 Stöd anpassade efter behov 

En slutsats Nilholm (2012) kom fram till gällande inkludering i den svenska skolan är att 

styrdokumenten inte är så inkluderande som det brukar sägas. I läroplanen uttrycks varken 

begreppet inkludering eller att olikhet ska ses som en tillgång. Det får till följd att 

styrdokumenten gör det möjligt för olika typer av särlösningar, elever kan komma att 

kategoriseras för att få det stöd de behöver, till exempel som en elev i behov av särskilt stöd. 

Svårigheter finns även för skolan att se elevers olikheter som en tillgång. Bristperspektiv 

råder alltjämt i svensk skola. Elevers svårigheter beskrivs ofta utifrån deras individuella 

svagheter och/eller brister i deras hemförhållanden. Helldin (2012) framhåller att 

specialpedagoger och andra lärare ideligen behöver fundera över sina egna etiska 

ståndpunkter när de skapar villkoren för ett rättvisare bemötande av de elever som inte 

lyckas i skolan. De behöver kritiskt väga olika perspektiv mot varandra och mot 

användbarheten inom yrkessituationen och detta i ljuset av relevant forskning och beprövad 

erfarenhet. 

 

Det finns en viktig aspekt i att våga stå för elevers olikhet och varje elevs unika behov. 

Sundqvist som står för en mjukare inkludering (2014) påpekar att vi inte ska beröva eleverna 

vinsten av att ibland få jobba enskilt eller i en mindre grupp tillsammans med en vuxen. Som 

pedagog gäller det att vara lyhörd för när och hur eleverna själva tycker att de lär sig bäst. 

Inkludering ska alltså inte misstolkas, så att elevers unika behov och olikhet åsidosätts. 

 

Enligt Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016), finns det inte bara ett sätt att ge 

specialpedagogiskt stöd som passar alla elever och heller inte samma elev alltid och överallt. 

Många olika faktorer spelar in och skickligheten blir att läsa av situationen och rätta stödet 
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utifrån det. En elev som går ifrån klassrummet kan missa en genomgång, men å andra sidan 

kanske genomgången hade varit för svår att förstå i helklass just då. Specialläraren eller 

specialpedagogen måste utgå ifrån elevens hela skolsituation och dit räknas även lärandemål, 

ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som krävs för att få betyg. ”Ur elevens perspektiv kan 

det upplevas lika utpekande att få stöd i klassen som att det sker utanför, beroende på hur 

stödet ges” (Bruce et al. 2016 s. 26). 

 

Beroende på elevens behov är specialundervisningens uppgift att förenkla, klargöra och 

konkretisera innehållet oberoende av vilket skolämne det handlar om och Sundqvist (2014) 

uttrycker att denna stöttning kan genomföras individuellt, i smågrupp eller via 

samundervisning. Samundervisning går ut på att specialläraren i stället för att plocka ut 

elever i behov av stöd, går in i klassen och undervisar gemensamt med klass- eller 

ämnesläraren. Sundqvist (2014) beskriver att samundervisning är något som, i Sverige, inte 

väckt något större intresse i litteratur och forskning, däremot är den mer utbredd 

internationellt. Positiva effekter av samundervisning som lyfts upp är bland annat att 

eleverna gynnas då de får mer uppmärksamhet tack vare den förhöjda lärartätheten. Det blir 

även enklare att urskilja de elever som behöver mer hjälp, vilket betyder att de elever som 

inte har någon diagnos, det vill säga de som befinner sig i den gråa zonen, främjas. Vidare 

beskriver Sundqvist (2014) att elever med inlärningssvårigheter inte misslyckas lika ofta och 

att kvaliteten på undervisningen förbättras. 

3.6 Specialpedagogiskt ledarskap i skolan 

En speciallärare ska enligt examensordningen kunna visa förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling. Här ingår även att självständigt kunna genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 

barn och elever (SFS 2011:186). 

 

Klang, Gustafson, Möllås, Nilholm och Göransson (2016) understryker att speciallärares och 

specialpedagogers roll som ledare för pedagogisk utveckling i skolan är viktig för att skapa 

en inkluderande miljö, men den är även komplicerad. Detta eftersom det handlar om både 

formella och informella diskurser samtidigt med hanterandet av föräldrars och lärares 

motsatta synpunkter såväl som lärares förväntningar, vilket ibland kan innebära önskningar 

om magiska lösningar på problem i klassrum. Personliga sociala kontakter är viktiga, men 

kan vara svåra att etablera då speciallärare och specialpedagoger kan ses som utomstående i 

lärargemenskapen. Samarbetsproblem kan uppstå med lärarkollegor då speciallärare och 

specialpedagoger förväntas ha en överblick över lärare utan att få stöd att minska den egna 

belastningen av administration och undervisning. Ledarrollen handlar dock inte bara om att 

övervaka kollegor och samordna elevers behov. För att skolorna ska vara inkluderande är det 

nödvändigt för speciallärare och specialpedagoger att gå från ledarskapsansvar som har att 

göra med övervakning och samordning till strategisk skolutveckling där de spelar en aktiv 

roll i skolledning för att förutse och sätta upp mål till förändring. Mångprofessionellt arbete 

är av vikt för att skapa en inkluderande skola och Sundqvist (2012) anser att specialläraren 

kan finnas där som handledare och stöd för lärare i mötet med varierande elevgrupper. 
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Samtidigt påpekas att den handledande speciallärarrollen ses som otydlig och invecklad och 

att den varit svår att genomföra ute på skolorna (Sundqvist (2012). 

 

Möllås, Gustafson, Klang och Göransson (2017) påpekar att Braun, Ball, Maguire och 

Hoskins (2011) kontextuella faktorer kan antas ha betydande influenser på etablering och 

utveckling på den specialpedagogiska yrkesrollen. Dessa påverkansfaktorer handlar bland 

annat om skolans läge och historia, personalens värderingar och erfarenheter, ledarskapets 

påverkan, resurstilldelning och själva skolbyggnadens utformning samt prov- och 

betygsresultat.   

 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) lyfter vikten av skolledarens roll samt 

betydelsen av att hitta en tydlighet i speciallärarens/specialpedagogens handledande roller. 

Om de ska finnas till hands att handleda vid kompetensutveckling på skolor behöver det 

förankras i kollegiet. Även Möllås et al. (2017) trycker på vikten av rektorers 

specialpedagogiska kompetens samt kunskap kring de specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningarna, då den ser ut att saknas hos vissa rektorer. Rektor leder och 

fördelar arbetet ute på skolorna. Tydlighet i kompetens, visioner för verksamheten samt 

organisations- och ledningsförmåga har en avgörande roll för hur den specialpedagogiska 

rollen formas. 

 

Sundqvist (2012) påpekar att i Finland är det handledande uppdraget tydligare än i Sverige. 

Detta innebär att specialpedagoger ska ägna sig åt handledning och skolutveckling, medan 

speciallärare främst ska ägna sig åt direkt elevstöd. Möllås et al. (2017) hävdar att så länge 

det antas att specialpedagogen ska arbeta på ett traditionellt sätt med främst undervisning av 

enskilda elever och grupper i och utanför klassrummet kommer arbetstiden inte räcka till för 

skolutvecklande arbete. Specialpedagogrollen är spretig i sin utformning då uppdragets 

utförande är mycket varierande i praktiken. Möllås et al. (2017) menar att 

påbyggnadsutbildningen inte med självklarhet omsätts i praktiken inom den verksamhet 

specialpedagogen eller specialläraren befinner sig; sålunda är utbildningen ingen garant för 

de arbetsuppgifter man som specialpedagog kommer att tilldelas. Det handlar mer om en 

lokal förhandling där en tilldelning av arbetsuppgifter sker mellan olika yrkesgrupper. De 

kontextuella dimensionerna ser ut att ha en avgörande relevans. Inte heller verkar 

utbildningen utgöra något krav för att bli anställd som specialpedagog. “En och samma 

person kan ha olika beteckningar utifrån sin formella utbildning, sin anställning och/eller 

sin yrkesroll i det dagliga arbetet” (Möllås et al., 2017 s. 47).  

3.7 Specialpedagogiskt stöd idag  

Göransson et al. (2015) uppmärksammar att många elever i dagens skola befinner sig i en 

problematisk skolsituation och exempelvis riskerar att inte nå målen. Detta är något som 

även Skolverket (2013) visar på. Under läsåret 2012 och 2013 var det cirka 14 procent av 

eleverna i grundskolan som hade åtgärdsprogram jämfört med 2016 och 2017 där det skett 

en minskning till fem procent (Skolverket, 2017). Denna stora minskning skulle dock kunna 

ha sin förklaring i den reviderade skollagen (2010:800) då lagändringen om extra 

anpassningar kraftigt minskade andelen elever med åtgärdsprogram (Skolverket, 2017). När 
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det gäller insatser i form av enskild undervisning och särskilda undervisningsgrupper är 

antalet berörda elever relativt oförändrad. 

 

Giota och Lundborg (2007) kartlägger omfattningen av och former för specialpedagogiskt 

stöd i grundskolan. Deras studie visar att minst 40 procent av eleverna fått 

specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid. Både elevurval och resultat anses vara 

nationellt representativa. När det gäller huruvida de specialpedagogiska insatserna gett 

önskade effekter, så visade insatserna på negativa effekter vad gäller ökad måluppfyllelse. 

Detta bör dock inte tolkas som att specialpedagogiskt stöd har negativ effekt. Snarare är det 

fullt möjligt att de specialpedagogiska insatserna haft en positiv effekt, men som ändå inte 

varit tillräckligt stark för att kompensera för elevers olika studieförutsättningar. Resultatet 

var förväntat, då mycket av det stöd som gavs i stor utsträckning var av exkluderande art 

istället för inkluderande. De lyfter också att det icke förvånande resultatet visar på att man 

för att få en djupare förståelse för problematiken måste gå vidare genom att lämna 

individnivån och istället undersöka relationen på system och organisationsnivåer. Baserat på 

Skolverkets statistik (2013, 2017) samt Giota och Lundborgs (2007) resultat menar 

Göransson et al. (2015) att en mycket viktig del av arbetet i skolan som dessutom berör en 

stor andel av eleverna utförs av specialpedagoger och speciallärare. De betonar vidare att det 

finns anmärkningsvärt lite forskat om dessa yrkesgrupper, vilket gör att kunskapen om 

följder av utbildningspolitiska satsningar för specialpedagoger och speciallärare blir ytterst 

begränsad. 

3.8 Specialpedagog- och speciallärarutbildningar 

Chiriac (2009), som granskat reformarbetet i samband med planerings- och 

utvecklingsarbetet av det nya speciallärarprogrammet diskuterar kring förväntningarna på 

examensordningarna för specialpedagog och speciallärare. Det framkommer bland annat att 

de är viktiga styrdokument och att stora likheter kring de båda examensordningarna kan 

utläsas. Vad som inte uppmärksammats, i reformarbetet, är de problem som kan uppkomma 

då en ny utbildning återtar samma namn som en utbildning som legat nere i närmare 20 år, 

inte heller belyses vilka brister och missförstånd två så överensstämmande 

examensordningar kan leda till. 

 

Enligt Högskoleverket (2012:11) har specialundervisning länge förekommit i den 

obligatoriska svenska skolan på olika sätt och under olika termer. Det är skolpolitik som i 

stort bestämt utbildningarna för specialpedagoger och speciallärare. I Sverige idag är 

specialpedagog- och speciallärarutbildningarna påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå, à 

90 högskolepoäng, för förskollärare och lärare. Dessa leder till speciallärar- respektive 

specialpedagogexamen. 

 

Under åren 1962 till 1989 utbildades uteslutande speciallärare, vilka främst arbetade med 

elever på individ- och gruppnivå. 1990 kom en ny utbildningsplan för att utbilda 

specialpedagoger istället. Detta för att bredda uppdraget och arbeta mer inkluderande kring 

elevers lärande; även handledning samt arbete på organisationsnivå lades till. Efter kritik i en 

rapport från Högskoleverket 2006, då den nya specialpedagogutbildningen ansågs vara för 

lite orienterad mot ett praktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd, inrättades en ny 
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speciallärarutbildning 2008. Den fick då två inriktningar; en mot matematikutveckling och 

en mot språk-, skriv- och läsutveckling. 2012 tillkom inriktningar mot dövhet/hörselskada, 

synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

 

Högskoleverket (2012:11) anser att kraven i examensordningen för speciallärare respektive 

specialpedagog är allt för jämbördiga. Samtidigt är det Högskoleverkets bestämda åsikt att 

vissa kompetenser som enbart finns framskrivna i specialpedagogexamen är en förutsättning 

för att utveckla goda lärmiljöer för alla barn och elever. Dessa kompetenser ses i dagsläget 

som orimliga att föra in i den nuvarande speciallärarexamen då de inte bedöms rymmas inom 

utbildningstiden. Detta är specialpedagogiska kunskaper som bör ge specialpedagogerna 

verktyg för att arbeta med elever med socioemotionella problem. Detta är ett viktigt område, 

vilket inte täcks i de krav som ställs på speciallärarexamen idag. Högskoleverket (2012) drar 

slutsatsen att det bland annat krävs personal med varierande kunskaper för att alla elever ska 

kunna nå de nationella kunskapsmålen. Speciallärarkunskaper behövs för att hjälpa elever 

med generella eller specifika inlärningssvårigheter, vilka utbildas enligt den nuvarande 

speciallärarutbildningen. Specialpedagogkunskaper behövs för arbetet med skol- och 

klassrumsmiljön och för hur lärarna ska stödja elever med generella och specifika 

inlärningssvårigheter samt socioemotionella problem. Dessa företräds av den 

specialpedagogiska utbildningen (Högskoleverket, 2012). Se jämförande examensordning 

för speciallärare och specialpedagog i bilaga A (Högskoleverket, 2012:11). 

3.9 Specialpedagogisk kompetens, en otydlig roll 

Von Ahlefeld Nisser (2014) uppger att det ännu inte finns någon forskning presenterad kring 

den nya speciallärarens uppdrag. Gamla oreflekterade föreställningar kan därför antas skapa 

svårigheter för en ny speciallärarroll att etablera sig. Det kan många gånger framstå som att 

rektorer, specialpedagoger och speciallärare är överens. Skilda föreställningar kan dock 

synliggöras i vardagspraktiken. Dessa skilda föreställningar kring roller och uppdrag får 

konsekvenser för den pedagogiska praktiken. (Lindqvist, 2013). 

 

Yrkesgruppers föreställningar om arbete med barn i behov av särskilt stöd och uppfattningar 

om vem som borde göra vad på skolor och förskolor kan göra det svårt att etablera en ny 

yrkesroll (Lindqvist, 2013). Detta beskrivs även av von Ahlefeld Nisser (2014) som säger att 

”Specialpedagogers och speciallärares yrkesroller konstitueras i förhållande till de 

sammanhang de ingår i, men också till de utbildningar de gått liksom till dokument som 

examensförordningar och styrdokument” (2014, s. 6).  

 

Göransson et al. (2015) hävdar att de statliga styrdokumenten uttrycker ”intentioner att 

förändra stödet till elever i behov av särskilt stöd i enlighet med ett mer relationellt 

perspektiv på skolsvårigheter och dess uppkomst, med konsekvenser för yrkesroll och 

utbildning av de yrkesgrupper som arbetar med särskilt stöd inom skolverksamhet” (2015, s. 

8). De betonar även att utbildningssammanhang kan ses både från nationellt och 

internationellt perspektiv. Detta har medfört att vissa aspekter av speciallärare och 

specialpedagogers utbildningar och yrkesroller utvecklats mot ett mer internationellt 

sammanhang och andra delar utvecklats i ett specifikt svenskt sammanhang. 
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Emanuelsson (2001) utför en jämförande analys av specialpedagogiska stödlärares roller i ett 

antal länder. För att identifiera grundläggande förståelse för speciellt stöd i inkluderande 

utbildningssammanhang användes två perspektiv, det kategoriska och relationella. Detta då 

han anser att orsaken till behovet av specialundervisning inte enbart står att finna i hur den 

ordinarie undervisningen organiseras utan också i hur den specialpedagogiska stödlärarens 

roll utformas i de olika länderna. Det finns visserligen likheter och skillnader mellan 

stödlärares roller i de olika länderna, men det anmärkningsvärda är att det i alla länder finns 

olika skolkulturer som styr hur specialundervisning uppfattas och hur den praktiseras. Även 

tiden stödlärare fördelar på olika arbetsuppgifter påverkas av de lokala skolförhållandena i 

högre grad än de nationella. Detta menar han kan innebära att skillnaderna inom länderna 

kan vara större än mellan olika länder. En slutsats om att lokala skolförhållanden har en stor 

inverkan på förutsättningarna för speciallärares och specialpedagogers arbete är något som 

även Tornberg och Svensson (2012) framhåller.   

 

Takala och Ahl (2014) menar att professionerna inom specialundervisning i Sverige i 

huvudsak arbetar för elever med inlärningssvårigheter, men även rådgivande mot kollegor 

och föräldrar. I sin studie visar de på att professionerna har liknande såväl som skilda 

uppdragsprofiler och att arbetssätten varierar från skola till skola. I jämförelse med Finland 

visar de också på att speciallärare och specialpedagoger i Sverige ägnar mer tid åt 

handledning. Detta kan anses stämma väl överens med Tornberg och Svensson (2012) som 

visserligen visar att specialpedagoger och speciallärare ägnar större delen av sin tid till 

undervisning, 52 respektive 68 procent, men också visar att resterande tid i huvudsak ägnas 

till handledning, råd och stöd till lärare med mera. Det finns en tydlig uppfattning på skolor 

att speciallärare och specialpedagoger har olika uppdrag och roller som medför att de möter 

olika förväntningar. Detta synsätt angående skillnader i uppdrag var dock något som inte lika 

tydligt framkom i studiens frågor kring den praktiska verksamheten (Tornberg & Svensson, 

2012).  
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras den metod denna kvantitativa studie vilar på. Här beskrivs 

informanter, bortfall, datainsamling, enkätkonstruktion, pilotstudie, avgränsning, 

databearbetning samt validitet och reliabilitet. Avslutningsvis beskrivs de etiska aspekter 

som påverkat beslut som rört studiens informanter och en diskussion kring metoden.  

4.1 Metodval 

Vår studie av kvantitativ karaktär baseras på empirisk data, insamlad genom en 

enkätundersökning (bilaga B). Då syftet med denna undersökning är att belysa hur rektorer, 

specialpedagoger och lärare ser på uppdraget för speciallärare med specialisering mot språk-, 

skriv- och läsutveckling ansåg vi enkäter vara det mest relevanta valet av metod. Fördelar 

med att använda enkäter för att söka svar på våra frågor är att vi undviker den skevhet i svar 

från respondenterna som kan uppstå genom inverkan från intervjuaren. Detta val tillät oss att 

samla in ett stort omfång av data, som både var relativt billigt och snabbt att administrera. En 

nackdel kan vara att det blir slutna frågor och att man inte kan ställa uppföljningsfrågor 

(Bryman, 2011). 

 

Med enkäter kunde vi nå fler respondenter, vilket ger en mer övergripande bild av hur 

respektive grupp ser på vårt uppdrag. Enkäter gav oss alltså möjligheten att eventuellt 

generalisera våra resultat. Eftersom vi önskade svar från en större mängd respondenter ansåg 

vi att enkätundersökning, med ett i huvudsak strukturerat frågeformulär, vara det mest 

relevanta alternativet (Stukat, 2011). 

4.2 Urval 

Rektorer, specialpedagoger och lärare åk 1-9 var målgruppen för denna studie. Dessa olika 

yrkesgrupper valdes då vi förmodligen i huvudsak kommer att möta dylika som 

yrkesverksamma speciallärare. Vi önskade därför synliggöra likheter och skillnader mellan 

dessa yrkeskategoriers syn på speciallärares yrkesroll. Med detta som grund avsåg vi lämna 

ut enkäter till kommunens samtliga rektorer, specialpedagoger samt lärare i åk 1-9 inom den 

kommunala grundskolan, vilket i vårt fall omfattade cirka 30 skolenheter. Sålunda rörde det 

sig om 26 rektorer, 26 specialpedagoger samt cirka 350 lärare. Antal och namn på rektorer 

och specialpedagoger fann vi på kommunens hemsida. Mängden verksamma lärare är under 

ständig förändring, då det bland annat påverkas av elevunderlag. Vi kontaktade en av 

kommunens utvecklingsledare för att få information om antalet lärare. Denne kunde enbart 

ge oss antalet lärare grundat utifrån elevunderlag, vilket inte sade något om hur många 

utbildade och verksamma lärare som tjänstgör. Vi valde därför att fråga specialpedagogerna 

hur många utbildade lärare de uppskattade vara verksamma på respektive enhet och låta 

detta styra det antal enkäter vi sände iväg. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka yrkeskategoriernas syn inom en kommun. Vi 

valde således att göra en populationsundersökning (Stukát, 2011), där alla rektorer, 

specialpedagoger och lärare gavs möjlighet att medverka. Det fanns tre skäl till att enbart en 

kommun valdes. För det första var det ett bekvämlighetsurval, närmast tillgängliga kommun 

(Bryman, 2011). Den andra anledningen var vår önskan att utföra studien i den kommun vi 
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med största sannolikhet framöver kommer att verka som speciallärare. Därutöver finns 

forskning som visar att lokala uppfattningar kring speciallärarollen påverkar 

vardagspraktiken i större utsträckning än vad nationella riktlinjer gör (Emanuelsson, 2001; 

Tornberg & Svensson, 2012). Sålunda skulle vårt val av att undersöka förhållandena i enbart 

X kommun kunna bekräfta eller ifrågasätta ovan nämnda forskning. 

4.3 Bortfall  

Stukát uttrycker att “En fiende till forskaren som vill söka tillförlitlig kunskap är bortfallet” 

(2011, s. 72). Orsaker till bortfall kan variera. Många gånger kan orsaken ligga hos 

undersökaren själv, för det mesta i form av dåliga frågor, svåra att besvara. I samförstånd 

med Stukát (2011) och Bryman (2011) genomfördes därför en pilotstudie för att reducera 

antalet omöjliga frågor. Bortfallet kan även motverkas genom att framhålla nyttan av 

studien, samt skapa en relation till informanterna genom personlig kontakt (Stukát, 2011). 

Relation skapades till rektorer och specialpedagoger i huvudsak genom telefonsamtal, samt 

informationsbrev till alla deltagare (bilaga C), där nyttan med studien framskrevs. 

 

Andra åtgärder för att minska bortfall är ett bra introduktionsbrev, frankerat svarskuvert, veta 

vilka som svarar för att kunna påminna, korta enkäter, tydliga instruktioner samt få öppna 

frågor (Bryman, 2011). En kort enkät med endast en öppen fråga samt adresserat svarskuvert 

var åtgärder som vidtogs. Studiens värde och kvalitet bygger på de vi hoppas ska svara. 

Därför är deras uppfattning av oss betydelsefull. De behöver lita på oss och anse att vi tagit 

på oss ett viktigt uppdrag i samband med undersökningen. Förtroendet kan skadas genom att 

skicka ut påminnelser till de som inte svarat, eftersom det kan skapa irritation. Å andra sidan 

minskar svarsfrekvensen utan påminnelser (Stukát 2011). Vår förhoppning var att 

respondenternas förståelse kring vårt uppdrag skulle leda till en hög svarsfrekvens då vi 

genom anonyma återsändelser inte gjorde det möjligt att sända påminnelser.  

 

Bortfallsanalys är något som bör diskuteras om man inte har en mycket hög svarsfrekvens. 

En hög svarsfrekvens ligger idag på mellan 50 - 75 procent (Trost & Hultåker, 2016). Vår 

svarsfrekvens bestod av 81 procent rektorer, 85 procent specialpedagoger samt 56 procent 

lärare. Bortfallet beräknades utifrån antalet utskickade enkäter. Det större bortfallet bland 

lärare kan bero på bristande personlig kontakt då de mottog enkäterna via specialpedagog. 

Vår uppfattning är att bortfallet hos lärarna på 44 procent är slumpmässigt och därmed ett 

acceptabelt resultat enligt Stukát (2011). 

4.4 Datainsamling  

Vi kontaktade en av kommunens verksamhetschefer för grundskolan, vilken senare delade ut 

och samlade in enkäter vid en rektorsträff. Därefter ringde vi resterande rektorer samt 

specialpedagoger och frågade om de ville besvara vår enkät. Samtliga var tillmötesgående. 

Vi frågade även specialpedagogerna hur många enheter de ansvarade för samt antalet 

verksamma lärare på varje enhet. Specialpedagogerna ombads förmedla enkäten till lärarna 

på sina enheter. Samtliga specialpedagoger var positiva till att hjälpa oss med detta, ett flertal 

påpekade dock att de inte kunde ansvara för att enkäterna blev besvarade. 
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Av ekonomiska skäl, en övertygelse att enkäten kunde besvaras anonymt på arbetsplatsen 

och med förhoppning om hög svarsfrekvens skickades enkäterna via internpost. Vi valde 

sålunda bort webbaserad enkät, eftersom vi ansåg att en pappersenkät kunde bidra till en 

högre svarsfrekvens. Tillsammans med enkäterna sändes ett informationsbrev, ett kuvert 

med returadress samt information om slutdatum för återsändelse. För att ytterligare försöka 

säkerställa hög svarsfrekvens tog vi i stor utsträckning personlig kontakt. De rektorer och 

specialpedagoger vi inte lyckades nå via telefon kontaktades med sms och mail. Detta för att 

få besked om att de ville medverka, innan enkäterna sändes.  

4.5 Enkätkonstruktion 

Vid utformningen av enkätens påståenden använde vi oss av några likheter och skillnader vi 

fann då vi jämförde examensordningarna mellan speciallärare och specialpedagoger. Då det 

inte finns någon arbetsbeskrivning att utgå från har vi fritt tolkat och utgått ifrån 

sammanställningen i Göransson et al. (2015) kring vad som kännetecknar specialpedagogers 

och speciallärares arbetsuppgifter (bilaga D) samt våra egna erfarenheter som vi sedan tolkat 

i förhållande till rådande examensordning.  

 

Bryman (2011) menar att ett sätt att minska risken för bortfall när det gäller enkäter är att 

utforma den så kort som möjligt för att inte avskräcka respondenterna; vilket var något vi tog 

i beaktande. Vi valde således att konstruera en enkät med enbart en enkätfråga med tjugo 

underliggande påståenden. Tidsaspekten gjorde att vi valde att använda oss av ett 

strukturerat formulär av likerttyp med tre alternativ (Trost & Hultåker, 2011). När man 

använder en likertskala görs ett urval av påståenden med hjälp av en försöksgrupp, 

spridningen av svaren inom gruppen påverkar om påståendesatsen tas med. Det slutliga 

formuläret innehåller färre påståenden än det ursprungliga. Termen av likerttyp innebär att 

man uteslutit momentet med försöksgrupp och endast använder ett antal påståendesatser där 

de svarande kan instämma i varierande grad. Sist i enkäten, efter påståendena, fanns det 

tomma rader där respondenterna kunde skriva ner egna tillägg. 

4.6 Pilotstudie 

Vid enkätundersökningar betonar Bryman (2008) vikten av att göra pilotstudier då det inte 

finns en intervjuare som kan klargöra otydligheter. Genom en pilotundersökning kan det bli 

synligt om frågeställningar fungerar som tänkt eller om några varit svåra att förstå. 

 

I enlighet med Bryman (2008) har en pilotstudie genomförts och undersökningens 

frågeställningar har granskats av en specialpedagog, tre rektorer och fyra lärare verksamma 

vid olika stadier i grundskolan. Avsikten var här att kontrollera om frågor och påståenden 

varit relevanta i förhållande till syftet. Avsikten var även att undersöka om frågor och 

påståenden var ställda så att respondenterna uppfattade dem korrekt eller om de behövde 

omformuleras. Pilotstudien visade att enkäten fungerade bra och endast ett par mindre 

korrigeringar gjordes. 
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4.7 Avgränsning 

Studien avgränsades geografiskt genom att endast gälla en kommun med rektorer, 

specialpedagoger och lärare verksamma inom denna. Tidsmässigt visar studien enbart på 

nuläget i kommunen då det inte gjordes någon jämförelse över tid. 

4.8 Databearbetning  

Eftersom bearbetningen bestod av manuell registrering, sorterades enkäterna utefter de olika 

yrkeskategorierna vartefter de inkom. Därefter lades enkäterna i högar med tio i varje inom 

sina respondentgrupper. Efter det räknades varje hög för sig, där påståendena registrerades i 

tomma enkätformulär. I och med att högarna bestod av enbart tio enkäter gick det enkelt att 

påträffa felregistreringar. Då alla enkäter var räknade sammanställdes antalet påståenden i ett 

exceldokument. För att än en gång säkerställa sammanräkningen användes formler i 

programmet för att summera svaren. Då antalet respondenter i de olika grupperna inte var 

jämförbara, omräknades resultaten till procent. Tabellerna skrevs ut, en för varje 

yrkeskategori, för att få en överblick över vilka resultat som var mest framträdande. När 

respektive grupp analyserats sattes de i relation till varandra. Därefter analyserades 

grupperna i förhållande till examensordningen.  

4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) skulle en hög validitet i denna studie innebära att enkäten har relevans 

för och mäter det forskningsfrågorna avser att besvara. Vi upplever att validiteten i studien 

varit relativt god då vår enkät i hög grad gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna har i sin tur svarat väl mot syftet, vilket även detta innebär stärkt 

validitet. 

 

Reliabilitet handlar om hur bra ett mätinstrument är att mäta (Stukát, 2011). Beträffande 

studiens reliabilitet så anser vi även den vara relativt god med tanke på det acceptabla antalet 

respondenter. Vi har inte kunnat utläsa att respondenterna på något vis hade svårigheter att 

förstå påståenden i enkäten, vilket stärker reliabiliteten. 

 

Vid kvantitativa undersökningar finns ofta ett intresse kring att generalisera resultatet till 

andra grupper (Bryman, 2011). Resultaten i denna studie förmodar vi vara relativt 

representativa för den kommun undersökningen genomförts i, grundat på svarsfrekvensen 

och trots skillnaden mellan respondentgrupperna. Vår studie tillåter oss dock inte att 

generalisera våra resultat. Den kan inte heller anses representera Sveriges alla kommuner, 

vilket inte heller var dess syfte. 

4.10 Forskningsetiska överväganden 

Stukát (2014) skriver att forskarens rätt och möjligheter att genomföra sin studie måste 

ifrågasättas och sättas mot individskyddskravet vilket kan leda till ett etiskt dilemma, något 

som de flesta studier har att ta hänsyn till. “Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i 

forskningen” (Bryman, 2011, s. 131). 
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Vetenskapsrådet har författat fyra etiska krav då det gäller forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår undersökning har vi följt 

dessa råd (Forskningsetiska principer, 2002). 

 

Informationskravet har först tillgodosetts muntligt till rektorer och specialpedagoger via 

telefon samt skriftligt i informationsbrevet vi häftat fast vid alla enkäter. Lärarna fick på så 

vis information i samband med enkäten. Informationsbrevet och samtalen delgav studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att avbryta deltagandet närhelst de önskade 

samt att deras deltagande i studien bestod av att vid ett tillfälle fylla i en enkät. 

Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att rektorer, specialpedagoger och lärare frivilligt 

deltagit i studien. Detta framfördes via samtalen med rektorer och specialpedagoger samt 

skriftligt i informationsbrevet till alla deltagare. Vetenskapsrådet (2011) påpekar att 

”Anonymitet kan uppnås genom att man gör insamlingen av material utan att en bestämd 

individs identitet antecknas” (s. 67). Detta stämde väl in på vår studies utformning genom att 

vårt insamlingsförfarande gjorde att det inte går att spåra respondenterna. Då studiens 

utformning har hög anonymitet underlättade även detta deltagarnas möjligheter att själva 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet har således tillgodosetts genom att 

enkäterna vi skickade ut var anonyma, vilket medförde att de medverkande inte gick att 

identifiera. Vid redovisning av resultatet fingerades kommunens namn. Nyttjandekravet 

tillgodosågs genom att alla medverkande försäkrades i informationsbrevet att enkäterna 

enbart ska användas för studiens syfte. 

4.11 Metoddiskussion 

Sammanfattningsvis så har det kvantitativa metodvalet i huvudsak varit relevant i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Enkät som metod gjorde det möjligt för 

oss att få den samlade uppfattningen från en hel kommun. Enligt Trost och Hultåker (2011) 

antas, ofta och felaktigt, kvantitativa studier vara mer värda än kvalitativa i undersökande 

sammanhang. De (2011) framhåller att en kombination av de båda kan vara att föredra. 

Utifrån detta skulle det kunna ha varit gynnsamt att tillföra vår studie en kvalitativ del i form 

av intervjuer. Dock medgav studiens snäva tidsramar inga längre intervjuer med respektive 

yrkesgrupp.  

 

Reliabilitet och validitet går oftast att påverka i en studie. I denna undersökning hade det 

kunnat påverkats genom att lägga ner mer arbete på att personligen delge lärarna enkäterna. 

Detta hade kunnat öka svarsfrekvensen, vilket därmed kunde ha påverkat validiteten. 

Angående reliabiliteten är det möjligt att den påverkades av att respondenterna valde ett 

alternativ de inte riktigt kände sig förtrogna med, dels eftersom enkäten endast bestod av tre 

alternativ och dels att svarsalternativet vet ej inte erbjöds. Om ett förtydligande av ord och 

begrepp, i enkätens påståenden, medföljt kunde eventuella missförstånd undvikits.  

 

Valet att göra en undersökning av en hel grupp eller bara på en del av gruppen är något man 

måste ta ställning till inför en undersökning (Stukát, 2011). Syftet med undersökningen var 

att undersöka rektorers, specialpedagogers och lärares uppfattningar kring speciallärares 

yrkesroll. En populationsundersökning föll sig därmed naturligt. En fjärde respondentgrupp 

hade med fördel kunnat få ingå, nämligen speciallärare. Detta ansåg vi dock inte möjligt då 
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det endast finns ett fåtal speciallärare i kommunen samt tidsaspekten hindrade oss att leta 

reda på dem. 

 

Den höga svarsfrekvensen innebär per automatik ett lågt bortfall bland rektorer och 

specialpedagoger. Bortfallet var högre bland lärare. För att motverka detta hade vi kunnat 

besöka skolorna personligen eller skickat personliga brev även till lärare. Tiden och det stora 

urvalet gjorde dock att vi inte ansåg detta möjligt utan fick istället acceptera ett större 

bortfall inom denna grupp. Ytterligare en faktor vad gäller lärare är att det inte var möjligt 

för oss att få information om det exakta antalet verksamma och utbildade lärare. I och med 

detta förlitade vi oss på den information vi fick från specialpedagogerna. 350 lärare, som i 

undersökningen får utgöra 100 procent, bör därför ses som en uppskattning. I sammanhanget 

bör även de stora skillnaderna bland antalet respondenter i respektive grupp lyftas. Vi har 

valt att jämföra grupperna procentuellt eftersom studien är en populationsundersökning i en 

kommun; antalet verksamma inom respektive yrkeskategori står inte i relation till varandra. 

Den relativt höga svarsfrekvensen gör dock att vi anser svaren vara representativa för 

yrkesgruppen.  

 

Vår datainsamling var tidskrävande, men vi antar att det fanns ett värde i att dela ut en enkät 

i pappersform, med tanke på den relativt höga svarsfrekvensen. En webbaserad enkät hade 

förmodligen underlättat handhavandet och sammanställandet av data. Vi kan dock inte med 

säkerhet säga att vi inte skulle uppnått samma höga svarsfrekvens med webben som verktyg. 

 

Respondenternas bakgrund påverkar sannolikt hur de svarat i enkäten, vilket är något vi inte 

kunnat utläsa då vi inte hade några fördjupande frågor angående deras specifika 

yrkesbakgrund i enkäten. Där svarade troligtvis både legitimerade och olegitimerade lärare 

samt även lärare med specialpedagogisk kompetens. Eventuellt medverkade även lärare med 

äldre speciallärarutbildning, likväl som specialpedagoger med speciallärarutbildning. Även 

rektorer har sannolikt olika bakgrund. 

 

I ett frågeformulär används sakfrågor för att ta reda på hur något förhåller sig och inte hur 

den som svarar upplever något (Trost & Hultåker, 2011). Med ett större antal sakfrågor hade 

vi kunnat göra fler jämförelser, utifrån ålder, kön, etc., och möjligtvis kunnat utläsa andra 

resultat. Vårt val att använda ett formulär av likerttyp istället för en likertskala innebar att vi 

valde bort möjligheten att med hjälp av en försöksgrupp påverka påståendena i vårt formulär. 

Ett urval av påståenden med hjälp av en försöksgrupp hade kunnat bidra till att göra 

formuläret än mindre omfångsrikt. 

 

Studiens enkät utprovades på åtta personer inom samma yrkeskategorier som 

respondenterna. Vi upplever att det var värdefullt att få testköra enkäten för att reda ut 

eventuella oklarheter. En förändring som gjordes efter det var att formulera om ett par av 

våra påståenden. Med tanke på vårt totala antal respondenter på ca 400 personer, så skulle 

det ha varit motiverat med en större försöksgrupp. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i enkätstudien. Utifrån det empiriska 

materialet har vi valt ut de påståenden som är mest framträdande. I resultatredovisningen 

nedan slås arbetsuppgifter samman i områden som ligger inom en likvärdig kategori, 

exempelvis undervisa och samverka. Presentationen utgår från forskningsfrågorna som utgör 

underrubriker. Resultaten delges i en tabellerad sammanställning i bilaga E. Sist i enkäten 

gavs möjligheten för respondenterna att lyfta fram övriga tankar kring arbetsuppgifter för 

speciallärare. Dessa kommentarer har kategoriserats och presenteras under respektive 

yrkeskategori.  

 

Svarsfrekvensen ser ut som följande:  

 Av de 26 rektorer som mottog enkäten var det 21 stycken (81 %) som besvarade den.  

 26 specialpedagoger tog emot enkäten och 22 stycken (85 %) svarade på den.  

 Av de cirka 350 lärare enkäten skickades till var det 197 stycken (56 %) som 

besvarade den. 

5.1 Vilka arbetsuppgifter ingår i speciallärarens uppdrag, enligt rektorer, 
specialpedagoger och lärare? 

Resultatet från enkätundersökningen beskrivs nedan under respektive yrkeskategori. 

5.1.1 Rektorer 

Resultatet från enkätundersökningen visar att det råder en hög samstämmighet mellan 

rektorerna. Vid alla påståenden är mer än hälften av rektorerna eniga. Det vill säga att de i 

hög grad är överens om vad som bör eller inte bör utgöra en del av en speciallärares arbete. 

 

När det gäller arbetsuppgifter som rektorerna anser att specialläraren till stor del ska utföra, 

är det ett antal påståenden, inom två områden, som sticker ut. Något som utmärker sig är att 

alla rektorer anser att speciallärare ska undervisa enskilda elever och undervisa i mindre 

grupper, endera till stor del eller viss del (se Figur 1). Framträdande är också att rektorerna i 

hög grad anser att samverkan med andra yrkeskategorier på den egna skolan såsom lärare, 

skolledning och elevhälsa är av vikt (se Figur 1). Vad gäller uppgifter de inte anser ingår i 

uppdraget i någon större utsträckning är att undervisa i helklass (se Figur 2) och därtill även 

samverka med den kommunala skolförvaltningen.  

 

Resultatet påvisar att de flesta av rektorerna anser att speciallärare till viss del ska utreda, 

testa och kartlägga enskilda elever; enbart två rektorer tänker att detta är något speciallärare 

till stor del ska arbeta med. I enkäten har mer än hälften av rektorerna markerat att 13 av 20 

påståenden till viss del ska ingå i speciallärarens uppdrag. 
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Svarsfrekvensen var densamma vid tre påståenden, vilket gör att de alla kan redovisas i en och samma figur. 

Figur 1. Påståenden med högst samstämmighet gällande svarsalternativet till stor del: undervisa enskilda 

elever, samverka med klasslärare/mentor/ämneslärare samt samverka med elevhälsa. Figur 2. Påståendet 

med högst samstämmighet gällande svarsalternativet inte alls: undervisa i helklass. 

5.1.1.1 Rektorers kommentarer 

Närmare en fjärdedel, således sex stycken, av rektorerna tog tillvara på möjligheten att 

tillägga övriga tankar. Där framgår bland annat att arbetsuppgifternas omfattning påverkas 

av samspel mellan speciallärare och specialpedagog. Även behoven på respektive enhet 

påverkar i hög grad speciallärares vardagspraktik. Detta är något som tydliggörs då 

speciallärares roll beskrivs som svårdefinierad och beroende av vilken övrig kompetens som 

finns att tillgå på en enhet. Speciallärares uppdrag är ett “Utvecklingsarbete för barnens 

bästa” som en rektor uttryckte sig. 

5.1.2 Specialpedagoger 

Resultatet visar att mer än hälften av specialpedagogerna är överens vid de flesta (17/20) 

påståenden. Detta innebär att de till stor del är samstämmiga kring vad som bör eller inte bör 

utgöra en del av en speciallärares arbete. 

 

Gällande arbetsuppgifter som specialpedagogerna tänker att speciallärare till stor del ska 

utföra, är det två områden som utmärker sig även här. Angående undervisning anser alla 

specialpedagoger att speciallärare ska undervisa enskilda elever, mindre grupper samt även 

stötta elever i klassrumsundervisning. 

 

Beträffande samverkan anser de att den till stor del ska ske med vårdnadshavare och lärare 

(se Figur 3). Specialpedagogerna har en stor samsyn där de svarar att undervisning i helklass 

inte ska bedrivas av speciallärare (se Figur 4). Andra uppgifter de i stort inte anser ska ingå i 

speciallärarens uppdrag är att samverka med den kommunala skolförvaltningen samt leda 

pedagogiskt utvecklingsarbete. 
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Figur 3. Påståendet med högst samstämmighet gällande svarsalternativet till stor del: samverkan med 

klasslärare/mentor/ämneslärare. Figur 4. Påståendet med högst samstämmighet gällande svarsalternativet 

inte alls: undervisa i helklass.   

5.1.2.1 Specialpedagogers kommentarer 

En tredjedel av specialpedagogerna valde att tillägga övriga tankar kring 

specialläraruppdraget. Kommentarerna sammanfattas i två teman som framträtt vid 

bearbetningen. Det ena handlar om samarbete medan det andra rör organisation och 

ekonomi. 

 

Framträdande i synpunkterna är bland annat önskan om ett nära samarbete mellan 

specialpedagog och speciallärare. Arbetsområdena kan ses som flytande, då båda ska arbeta 

såväl kompensatoriskt som inkluderande. En specialpedagog önskar ett specialpedagogteam 

med speciallärare och specialpedagoger som samarbetar kring elever. Det är två yrken som 

kan komplettera varandra, då mycket beror på eleven, situationen och problemets art med 

mera. Framkommer gör även att speciallärare arbetar mer individinriktat mot enskilda elever 

och specialpedagog mer övergripande med ett helhetsperspektiv. 

 

Gällande organisation anser en specialpedagog att det råder olika syn på speciallärares 

uppdrag i olika kommuner, vilket kanske beror på att det inte finns så många speciallärare 

som gått den senare speciallärarutbildningen. I X kommun finns främst specialpedagoger. 

”Förhoppningsvis kommer det att växa fram en modernare syn på speciallärare med 90 HP i 

X-kommun.” 

 

Det framkommer att det förmodligen ser olika ut på olika skolor i samma kommun beroende 

på skola, ledning och behov. Uppdraget kan skifta beroende på överenskommelser med 

respektive rektor och hur organisationen rent generellt ser ut. ”Mycket beror på hur skolans 

organisation är upplagd, vad som blir vars och ens uppgifter. I EHT [elevhälsoteamet] kan 

exempelvis även speciallärare ingå eftersom man ska ha person med specialpedagogisk 

kompetens”. Något som även lyfts fram är att arbetsuppgifterna styrs mycket av 

ekonomiunderlaget. 
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5.1.3 Lärare 

Av de cirka 350 lärare enkäten skickades till var det 197 stycken, 56 procent, som valde att 

besvara den. Resultatet visar att mer än hälften av lärarna är överens vid ett stort antal 

påståenden (16/20). Det pekar på att de i hög grad är samstämmiga kring vad de anser att en 

speciallärares arbetsuppgifter innebär. 

 

Vad gäller arbetsuppgifter, som lärare svarar att, speciallärare till stor del ska genomföra är 

det tre områden som särskilt framträder. Det första är att utreda och kartlägga enskilda 

elever. Det andra är att tillhandahålla elevanpassat material. De anser även att speciallärare 

till stor del ska samverka med lärare, skolledning och elevhälsa (se Figur 5). Framträdande i 

resultatet är att mer än var fjärde lärare uppger att speciallärare, till stor del, ska samverka 

med externa stödfunktioner såsom socialtjänst, logoped eller andra aktörer kring eleven. Att 

undervisa i helklass anser de flesta lärarna inte ingår i speciallärares uppdrag (se Figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Påståendet med högst samstämmighet gällande svarsalternativet till stor del: samverka med 

klasslärare/mentor/ämneslärare. Figur 6. Påståendet med högst samstämmighet gällande svarsalternativet 

inte alls: undervisa i helklass. 

5.1.3.1 Lärares kommentarer 

Ett fåtal lärare har valt att tillägga övriga synpunkter. Dessa tankar presenteras nedan i 

kategorierna samarbete och uppdrag samt organisation. 

 

Det kommer fram i underlaget att lärare anser att samarbete mellan specialpedagog och 

speciallärare finns. Dessa yrkeskategorier anses komplettera varandra. Specialpedagogen ses 

av en lärare vara den som sköter det administrativa. ”Speciallärare arbetar med elever. 

Specialpedagog kan sköta pappersarbete”. En lärare uttalar att utredningar, observationer 

och åtgärdsprogram till största del bör göras av specialpedagog. 

 

Speciallärares uppdrag bedöms vara att stödja elever enskilt och i små eller större grupper i 

det dagliga arbetet. Uppdraget är därför att arbeta mer med elever än med handledning. Det 

uttrycks även att speciallärare ska stötta läraren i extra anpassningar. Speciallärare är viktiga 

resurser i arbetet med föräldrar och lärare för att stödja och utveckla elevens optimala sociala 

hälsa och lärande. Detta då det lyfts fram att speciallärare besitter ytterligare kompetens 

utöver lärarens. 
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En lärare skriver att speciallärare ingår i olika samverkande grupper. I dessa grupper tas 

beslut och inriktningar i större sammanhang, grundat i läroplaner och med vetenskaplig 

grund. Detta ska sedan kommuniceras med de lärare som arbetar närmast elever och med 

föräldrar.  

 

Vad gäller organisationsfrågan i övrigt anses att det arbetas olika på olika skolor i olika 

kommuner. I dagsläget upplever en del lärare att det nästan inte finns några speciallärare och 

att specialpedagogen därför har en annan roll än vad som egentligen är tänkt. En lärare med 

erfarenhet från andra arbetsplatser och kommuner menar att det överlag finns för få 

speciallärare i X kommun. En annan lärare uttrycker ”att jag har väldigt höga krav på 

speciallärare. Hoppas att det anställs fler än en på en normalstor skola”. 

5.2 På vilket sätt överensstämmer rektorers, specialpedagogers, och 
lärares uppfattning av speciallärarens uppdrag med varandra och 
med examensordningen? 

Yrkeskategoriernas likheter och skillnader sammanställs nedan under ett antal rubriker. 

Dessa rubriker utgår från grupperingar av enkätfrågorna. I nedanstående avsnitt kopplas även 

enkätresultaten till vad som utifrån examensordningen (SFS 2011:186) kan tolkas ingå i 

speciallärares uppdrag.   

5.2.1 Åtgärdsprogram, lärmiljöer och material 

Bland speciallärares färdigheter och förmågor som uttrycks i examensordningen ingår att 

medverka i förebyggande arbete, bidra till att undanröja hinder, analysera svårigheter i 

lärmiljön samt att utforma och genomföra åtgärdsprogram. Vår enkätundersökning visar att 

de flesta, inom alla yrkeskategorier, anser att anpassning av lärmiljöer och tillhandahållande 

av elevanpassat material, exempelvis böcker och tekniska hjälpmedel, ingår i speciallärares 

arbete. Att erbjuda elevanpassat material bedöms dock vara en större del av speciallärares 

uppdrag än att anpassa lärmiljöer enligt respondenterna, särskilt lärargruppen. Ingen tvekan 

råder om att respondentgrupperna anser att speciallärare i mycket stor utsträckning bör delta 

i upprättande av åtgärdsprogram då färre än tio respondenter, av alla svarande, tänker att 

detta inte bör tillhöra speciallärares profession (se Figur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Hur de olika yrkeskategorierna tänker kring i vilken utsträckning speciallärare bör delta i upprättande 

av åtgärdsprogram.    
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5.2.2 Observera och kartlägga 

Speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling ska även visa en fördjupad förmåga att 

kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för 

elever i undervisningsmiljön, enligt examensordningen. Därtill ska de visa förmåga att 

kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling.  

 

Utifrån detta visas att samtliga har en liknande uppfattning angående i vilken utsträckning 

klassrumsobservationer bör ingå i speciallärares uppdrag. Mer än hälften av respondenterna i 

respektive yrkeskategori tror att detta till viss del bör ingå. När vi kommer till att utreda, 

testa och kartlägga elever skiljer sig rektorer från specialpedagoger och lärare på så sätt att 

endast ett fåtal rektorer tänker att detta i hög grad bör vara en del av speciallärares 

arbetsuppgifter. Ytterst få, av alla respondenter, anser att speciallärare inte ska utreda, testa 

och kartlägga elever (se Figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Hur de olika yrkeskategorierna tänker kring i vilken utsträckning speciallärare bör 

utreda/testa/kartlägga enskilda elever. 

5.2.3 Rådgivning och utvecklingsarbete 

Vidare ses speciallärare vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor rörande 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. I examensordningen uttrycks dock inte 

med vilka parter detta ska ske. Även att leda utveckling av det pedagogiska arbetet på en 

vetenskaplig grund ingår. Målet med detta är att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever. 

 

Gällande arbetsområdet rådgivning, som helhet, så anser lärare i högre grad än övriga 

respondenter att detta är en del av speciallärares yrkesuppdrag. Det råder en hög 

samstämmighet i respondentgrupperna att rådgivning och kvalificerade samtal med enskilda 

elever bör ingå (se Figur 9). Även då det gäller ledande av utvecklingsarbete är de överens 

på så vis att mer än hälften av respondenterna tycker att det ingår i arbetet.  
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Figur 9. Hur de olika yrkeskategorierna tänker kring i vilken utsträckning speciallärare bör ge rådgivning och 

genomföra kvalificerade samtal med lärare. 

5.2.4 Undervisning 

Vidare står det i examensordningen att speciallärare ska visa fördjupad kunskap om barns 

och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna. Utöver detta lyfts även 

fram att visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov 

av särskilt stöd.  

 

Med detta som underlag ses i enkäten ett antal påståenden angående speciallärare och 

undervisning. Resultatet visar samstämmighet, bland respondentgrupperna, gällande 

undervisning av enskilda elever (se Figur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Hur de olika yrkeskategorierna tänker kring i vilken utsträckning speciallärare bör undervisa enskilda 

elever. 

 

De anser att det är något som i hög grad bör ingå i speciallärares ansvarsområde. Likafullt 

anser respondenterna att undervisning i helklass inte bör ingå i uppdraget. Utmärkande för 

specialpedagogerna är att de är helt eniga i att speciallärare ska stötta elever i 

klassrumsundervisning. Denna uppfattning delas i huvudsak av rektorer och lärare. I dessa 
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grupper finns det dock ett fåtal respondenter som anser att speciallärare inte ska stötta elever 

i klassrumsundervisning (se Figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.  Hur de olika yrkeskategorierna tänker kring i vilken utsträckning speciallärare bör stötta elever i 

klassrumsundervisning. 

5.2.5 Samverkan 

Att som speciallärare visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra 

skolformer och yrkesgrupper framgår tydligt i examensordningen; en tydlighet som även 

framgår i enkätresultaten. 

 

Samverkan är det arbetsområde där det överlag råder störst enighet bland respondenterna, 

särskilt vad gäller samverkan med lärare, skolledning och elevhälsa (se Figur 12). Således 

uppger huvuddelen av respondenterna i respektive grupp att det till stor del ingår i 

yrkesrollen. Alla respondentgrupper uppger att samverkan med den kommunala 

skolförvaltningen inte bör ingå i speciallärarens uppdrag i någon större utsträckning.  

 

Ett framträdande resultat från enkätanalysen är att specialpedagogerna mer än övriga 

respondenter anser att speciallärare i hög grad bör samarbeta med vårdnadshavare. Tydligt 

för lärarna är att de i högre grad menar att speciallärare bör samverka med externa 

stödfunktioner, såsom BUP, socialtjänst och logoped, än vad specialpedagogerna och 

rektorerna anser. 
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Figur 12. Hur de olika yrkeskategorierna tänker kring i vilken utsträckning speciallärare bör samverka med 

klasslärare, mentor och ämneslärare. 
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6. Diskussion 

Studiens syfte är att synliggöra likheter och skillnader kring hur rektorer, specialpedagoger 

och lärare i en kommun ser på uppdraget för speciallärare med specialisering mot språk-, 

skriv- och läsutveckling. I ljuset av studien jämförs dessa yrkesgruppers syn på yrket med 

den rådande examensordningen. Detta kapitel innehåller en diskussion utifrån det resultat 

som framkommit genom enkäterna, kring respondenternas uppfattningar vad gäller 

speciallärares yrkesuppdrag. Därefter diskuteras likheter och olikheter mellan 

yrkesgrupperna i förhållande till examensordningen. 

6.1 Arbetsuppgifter som ingår i speciallärares uppdrag, enligt rektorer, 
specialpedagoger och lärare.  

Överlag tycker vi oss kunna utläsa att yrkeskategorierna visar stor samstämmighet inom den 

egna gruppen i vad speciallärares arbetsuppgifter bör bestå av. De skillnader som går att 

utläsa av resultatet handlar i huvudsak om huruvida en arbetsuppgift ska ingå till stor eller 

till viss del. Bland arbetsuppgifter rektorer i hög grad anser ska ingå i speciallärares uppdrag 

ses undervisning av enskilda elever samt samverkan med lärare och elevhälsa. 

Specialpedagogerna anser även de att undervisning av enskilda elever bör ingå till stor del 

samt undervisning i mindre grupper och att stötta elever i klassrumsundervisning. Lärare 

anser att några av de arbetsuppgifter som till stor del bör ingå för speciallärare är att utreda 

och kartlägga enskilda elever samt tillhandahålla elevanpassat material. Nedan diskuteras de 

tre yrkeskategorierna var för sig.  

6.1.1 Rektorer  

Det råder en mycket hög samstämmighet i svaren från rektorerna. Vad beror det på? Är de 

måhända väl förtrogna med styrdokumenten och sitt uppdrag, vilket vi känner att de de facto 

bör vara? Å andra sidan helgarderade många rektorer sina svar genom att kryssa i 

alternativet till viss del i enkäten. Vikten av rektorers specialpedagogiska kompetens samt 

kunskap kring de specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna är viktiga. Möllås et al. 

(2017) menar att avgörande för hur den specialpedagogiska rollen formas är tydlighet i 

kompetens, visioner för verksamheten samt organisations- och ledningsförmåga. Om det då 

är okunskap om speciallärares uppdrag som gör att rektorer i stor utsträckning garderar sig 

med till viss del borde det rimligtvis påverka hur den specialpedagogiska rollen värderas och 

gestaltas. Detta skulle då vara något som inverkar på vårt uppdrag i stor utsträckning. Det 

kan också vara så att det inte handlar om okunskap. I sina kommentarer skriver rektorerna 

även att speciallärarrollen är svårdefinierad och beroende av vilken utbildad personal som 

finns att tillgå på arbetsmarknaden. Naturligtvis kan även detta vara en faktor som påverkar 

vårt uppdrag. Emanuelsson (2001) påpekar att lokala skolförhållanden har större inverkan på 

stödlärares arbetsuppgifter än de nationella styrdokumenten. Denna lokala inverkan på 

speciallärares och specialpedagogers förutsättningar framhålls även av Tornberg och 

Svensson (2012). Med tanke på att det är rektor som styr och fördelar arbetet, innebär det att 

de har en stor inverkan på vilka arbetsuppgifter speciallärare får. Detta medför således att det 

är av vikt att rektorer har kännedom om både specialpedagogers och speciallärares 

nuvarande examensordningar. 
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6.1.2 Specialpedagoger  

Även bland specialpedagoger råder det en hög samstämmighet i resultatet. Undervisning av 

enskilda elever, elever i mindre grupp samt stötta elever i klassrumsundervisning ses av dem 

vara av vikt. En möjlig förklaring till detta kan vara att deras fokus ligger på 

organisationsnivå. Det leder då per automatik till att specialpedagoger lyfter fram 

speciallärares arbetsuppgifter som delaktighet i olika former av undervisning. Denna 

fördelning skulle kunna ha sitt ursprung i att speciallärarens roll ersattes av 

specialpedagogens 1990. Den nya specialpedagogutbildningen innebar att uppdraget 

omfattade att vara konsult, handledare och forskningsledare (Vernersson, 1998). Detta 

kritiserades dock och speciallärarutbildningen kom tillbaka för att delvis få tillbaka 

individperspektivet. För specialpedagogerna ses samverkan med vårdnadshavare och lärare, 

som de viktigaste grupperna för speciallärare att arbeta tillsammans med. Samverkan med 

den kommunala skolförvaltningen ses inte vara det speciallärare ska göra, möjligtvis på 

grund av att de anser detta vara ett arbete på organisationsnivå.  

 

Ett nära samarbete mellan specialpedagog och speciallärare ses som viktigt. Traditionellt 

anses speciallärare mer kompensatorisk medan specialpedagogen ses vara mer relationell. En 

tolkning av detta kan vara att det är ett dilemmaperspektiv som råder. Specialläraren arbetar 

mer individuellt med eleverna och specialpedagogen mer övergripande. Som Sundqvist 

(2014) så klokt uttrycker: om man låter flera perspektiv råda kan man bemöta utmaningen att 

alla elever har rätt till liknande kunskaper samtidigt som de har rätt att få undervisning 

utifrån sina individuella behov. Specialpedagogerna uppger att det är flytande arbetsområden 

där båda yrkesområdena arbetar kompensatoriskt och inkluderande. De är även övertygade 

om att det förmodligen ser olika ut på olika skolor i olika kommuner. Denna övertygelse 

bekräftas av Takala och Ahl (2014) som i sin studie drar slutsatsen att arbetssätt för 

specialpedagoger och speciallärare varierar från skola till skola.  

6.1.3 Lärare 

Synen lärare emellan visar även den på god samstämmighet. Vad har då lärare för syn på 

speciallärares arbetsuppgifter? Jo, de sätter utredning och kartläggning av elever samt att 

tillhandahålla elevanpassat material högt på listan över vad de tror är speciallärares göromål. 

Detta stämmer väl överens med vad styrdokumenten (Skolverket, 2014b) säger om att 

speciallärare kan bistå vid kartläggning för att utreda elevers behov av särskilt stöd. När 

det gäller att bistå med elevanpassat material, är det inte något som klart uttrycks i några 

styrdokument. Däremot är det något som kan tolkas in när det står att skolan ska kunna 

erbjuda specialpedagogiska insatser i tillräcklig utsträckning för såväl elever som personal 

(Skolverket, 2014b). Utredningar och kartläggningar kan tydliggöra elevernas behov och 

underlätta i beslut kring vilka anpassningar som bör genomföras. Denna insats skulle kunna 

påverka lärares vardag och därför vara en anledning till att många anser detta vara viktiga 

uppgifter för speciallärare. Vad gäller elevanpassat material skulle även denna insats inverka 

på lärares arbetsbelastning och därför upplevas vara en viktig uppgift. Om så är fallet styrs 

lärares uppfattning om speciallärares uppdrag till stor del av sådant som berör den egna 

vardagen.  
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6.2 På vilket sätt överensstämmer rektorers, specialpedagogers och lärares 
uppfattningar av speciallärares uppdrag med varandra och med 
examensordningen? 

De olika yrkeskategorierna visar en hög enighet vid att de till exempel inte anser att 

speciallärare ska undervisa i helklass och att samverkan är något som bör ingå i uppdraget. 

Det som skiljer sig mellan grupperna är omfattningen av olika arbetsuppgifter. Sålunda är de 

i huvudsak överens kring innehållet i specialläraruppdraget. Deras tankar kring 

arbetsuppgifter i specialläraruppdraget överensstämmer i stort med examensordningen. Där 

står ej att finna i vilken utsträckning dessa ska utföras. Olikheter i uppfattningar kring detta 

kan därav kopplas till att rektorer, specialpedagoger och lärare har olika uppdrag och 

perspektiv. 

 

Nedan diskuteras respondenternas enkätsvar och kommentarer kring vad som ingår i 

specialläraruppdraget enligt examensordningen (SFS 2011:186). Detta utifrån 

områdesbaserade underrubriker. 

6.2.1 Åtgärdsprogram, lärmiljöer och material 

Vad gäller upprättande av åtgärdsprogram antar vi, med tanke på uppdraget att införa extra 

anpassningar, att det minskat betydligt på de flesta skolor i X kommun. Oavsett om detta är 

fallet eller inte, uppger de flesta deltagare i stort att upprättande av åtgärdsprogram är något 

som bör ingå i speciallärares arbete. De som motsätter sig detta är ett fåtal rektorer och 

lärare. Kan man av dessa svar ana att där finns en önskan av att speciallärare bör vara 

närmare eleven via undervisning och att åtgärdsprogram på många håll idag ses som 

specialpedagogens arena? Denna fundering stärks något då lärare uttrycker att 

specialpedagoger bör sköta pappersarbete.  

 

Vi tolkar det som att respondenterna är medvetna om speciallärares uppdrag gällande att 

analysera och medverka i förebyggande arbete samt i undanröjande av hinder och 

svårigheter i elevers lärmiljö. Detta är speciallärarkunskaper beskrivna i examensordningen. 

Denna tanke baseras på att de flesta respondenter uppger att anpassning av lärmiljöer och 

tillhandahållande av specifikt material bör ingå i speciallärares uppgifter. Intressant att 

uppmärksamma är dock att anpassning av material uppges vara en mycket större del av 

speciallärares uppdrag än anpassning av lärmiljöer i skolan. Detta beror förmodligen på flera 

saker, av vilket en kan vara synen på eleven som problembärare. Respondenternas svar kan 

tolkas som en förhoppning kring att någon annan ska lösa elevens problematik, via 

felsökning och tillrättaläggande av läromedel. Nilholms (2005) beskrivning av det 

kategoriska perspektivet innebär att brister placeras hos individen. Kan det vara så att det är 

detta perspektiv som till större del råder hos lärare specifikt och att de därför ser 

speciallärare som en magisk figur med ett trollspö som löser problemen hos eleverna? 

6.2.2 Observation och kartläggning 

I Skolverkets stödmaterial (2014b) likväl som i examensordningen går att läsa att 

speciallärare ska ha kunskap om och bistå vid utredning och kartläggning. Det som 

framkommer i våra resultat visar på en samsyn vid påståendet klassrumsobservation, som är 

en del av kartläggning, men skillnader när det gäller själva uppgiften att kartlägga och 

utreda. Rektorerna anser att det inte ingår i våra arbetsuppgifter i lika stor utsträckning som 
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övriga respondenter. Vi anar att även detta kan knytas till den, i våra ögon, förlegade synen i 

att all kartläggning och utredning är specialpedagogers uppdrag.  

6.2.3 Rådgivning och utvecklingsarbete 

Att leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behov hos barn och elever samt 

vara en kvalificerad handledare och rådgivare vad gäller elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling utgör en del av examensordningen. I denna uttrycks det inte med vilka parter 

rådgivning ska ske, vilket i studien innebär att olika yrkeskategoriers uppfattningar inte kan 

ställas mot varandra. Vi kan dock konstatera att lärare verkligen tycker att speciallärare ska 

agera rådgivare, oavsett vilka parter det gäller. Den tolkning vi gör av detta är att rådgivning 

i lärares ögon är att komma med problemlösningar istället för att de själva, via handledande 

samtal, kommer fram till nya strategier. Detta skulle stämma väl överens med deras syn på 

att speciallärare ska tillhandahålla tips och material anpassat till specifika elever. Det 

stämmer även in på att rektors roll är central. Som Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2005) påpekar är det av vikt att rektor visar på en tydlighet gällande speciallärares 

handledarroll på skolan och går ut med det till lärare. 

 

Speciallärares och specialpedagogers roll som ledare för pedagogisk utveckling i skolan lyfts 

fram av Klang et al. (2016) som viktig för att skapa en inkluderande miljö. Då mer än hälften 

av respondenterna tycker att ledande av utvecklingsarbete ingår i vårt uppdrag, skulle det 

kunna innebära att de står för ett perspektiv där inkludering ingår. Detta är dock svårt att 

styrka då det inte går att utläsa av resultaten på vilket sätt och i vilken omfattning de anser att 

det ingår. 

6.2.4 Undervisning 

Skolverket menar att åtgärder för elever i behov av särskilt stöd kan innefatta möjlighet att 

regelbundet träffa speciallärare (2014a). Skollagen och Skolverkets stödmaterial är 

styrdokument i skolverksamheten, vilket gör att dessa rimligtvis bör utgöra en del av 

grunden till synen på speciallärares arbetsuppgifter. Utifrån vår undersökning ser vi att 

rektorer, specialpedagoger och lärare tänker att speciallärare ska undervisa enskilda elever 

och elever i mindre grupper. Specialpedagoger är de som framförallt uppger att vi även ska 

stötta elever i klassrumsmiljön. Detta skulle möjligtvis kunna bero på att de har större 

kännedom kring examensordningen. Det skulle även kunna vara så att de upplever intrång på 

sin arena alternativt att de i uppdraget införlivar inkluderingstankar, likt beskrivningen av 

Boo et al. (2017) där verksamheten anpassas efter elevernas sociala och pedagogiska 

delaktighet. Specialpedagoger skulle då mena att speciallärare bidrar till denna delaktighet 

genom att stötta elever i klassrumsmiljön. 

 

Intressant i sammanhanget är också att i princip ingen deltagare tycker att speciallärare ska 

använda sin tid till att undervisa i helklass. Ingenstans har vi funnit någon arbetsbeskrivning 

av specialläraruppdraget förutom i examensordningen, vilket inte är en egentlig 

arbetsbeskrivning. Vi ställer oss därför frågan om denna föreställning att speciallärare inte 

ska undervisa i helklass grundar sig i erfarenhet och kunskaper kring den äldre 

speciallärarutbildningen. Speciallärare som utbildades under åren 1962-1989 arbetade främst 

med elever på individ och gruppnivå i segregerande lösningar (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Detta gör det troligt att denna föreställning lever kvar i verksamheten. Vad som går att avläsa 
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i examensordningen är dock att speciallärare ska visa fördjupad förmåga till individanpassat 

arbetssätt, vilket i sin tur skulle kunna tolkas som att speciallärare ska arbeta med anpassad 

undervisning både enskilt och i grupp samt även stötta elever i behov av särskilt stöd i 

klassrumsundervisning. En form av klassrumsundervisning Sundqvist (2014) lyfter är 

samundervisning, där lärare och speciallärare undervisar tillsammans i helklass. Detta 

arbetssätt har visat sig gynna sårbara elever, något som kanske borde ges mer utrymme i 

svenska skolor. 

6.2.5 Samverkan 

Alla respondentgrupper anser att en del av speciallärares uppdrag består av att samverka med 

andra parter, i huvudsak vårdnadshavare och lärare. Denna uppfattning stämmer väl överens 

med examensordningens skrivning kring samverkan. Samverkan med lärare kan ha flera 

olika betydelser. Till exempel kan rollen vara stödjande och handledande, vilket kan vara 

svårt att genomföra på skolor (Sundqvist, 2012), men den kan även vara något som omfattar 

att ge lärare revolutionära lösningar på problem i klassrummet (Klang et al., 2016). Olika 

förväntningar och kunskaper om speciallärarrollen kan leda till försvårat samarbete. 

 

Bland specialpedagoger finns svarande som anser att speciallärare inte ska samverka med 

elevhälsan. Återigen väcks funderingar kring vad det kan bero på. I skollagen lyfts det fram 

att specialpedagogisk kompetens ska finnas i elevhälsan samt att elevers utveckling mot 

utbildningsmål ska stödjas (Skollagen, 2 kap 25 §). Vi anser det därför troligt att 

specialpedagoger i större utsträckning än andra medverkande i studien tolkar skollagens 

skrivning som att specialpedagogisk kompetens i elevhälsan innebär att det är 

specialpedagogen som bör ansvara för att samverka med elevhälsan. Kan det även vara en 

föreställning om invanda mönster och skolkultur likt ovanstående funderingar runt 

undervisning? Detta stämmer väl överens med von Ahlefeld Nissers (2014) tanke att gamla 

oreflekterade föreställningar kan antas skapa svårigheter för en ny speciallärarroll att 

etablera sig. Frånvaron av diskussioner som tydliggör de olika uppdragen öppnar därmed 

upp för en stor variation av egna tolkningar.  

6.3 Avslutande diskussion 

Nedan följer betraktelser kring otydligheten i specialläraruppdraget, samt avslutande tankar 

kring de specialpedagogiska perspektiven och vår kommande yrkesroll.  

 

Styrkta av Göransson et. al (2015) kan vi konstatera att antalet studier som belyser 

speciallärares yrkesroll är högst begränsade, eller rentav obefintliga. De undersökningar som 

lyfter fram yrkesrollen behandlar nya och gamla speciallärare och specialpedagoger som en 

enhetlig grupp. Inte heller lyfts de olika specialiseringarna för speciallärare fram. Detta kan 

tolkas som att det även inom forskning råder en viss otydlighet eller ett visst ointresse att 

särskilja yrkesgrupperna. Är nya speciallärare för få till antalet för att undersöka? Beror det 

på de snarlika utbildningarna och otydligheten ute på skolorna vad gäller arbetsfördelning? 

Sundqvist (2012) skriver att specialpedagogrollen är spretig i sin utformning då uppdragets 

utförande är mycket varierande. Påbyggnadsutbildningen omsätts inte med självklarhet i 

praktiken. Det finns ingen arbetsbeskrivning utan enbart examensordningar som 

styrfunktioner i vardagspraktiken. Detta kan vara en möjlig förklaring till den otydlighet som 
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råder kring specialpedagogers och speciallärares uppdrag. Vår studie visar på flera områden 

som säkerligen skulle behöva mer forskning. Förslag på dylika skulle därmed kunna vara att 

undersöka speciallärares vardagspraktik. Detta med utgångspunkt i att det är en egen 

yrkeskategori. Ytterligare ett förslag är att styrka eller ifrågasätta forskning som visar att 

lokala uppfattningar kring speciallärarrollen påverkar vardagspraktiken i större utsträckning 

än de nationella (Emanuelsson, 2001; Tornberg & Svensson, 2012). En undersökning 

liknande vår studie skulle då kunna vara en bidragande del i ett sådant sammanhang.  

 

I och med att vi går speciallärarutbildningen och gör denna studie kring vår framtida 

yrkesroll har vi kommit i samspråk med olika yrkesgrupper inom skolverksamheten. En 

intressant iakttagelse har varit den förvåning bland flertalet, då vi berättat om likheterna i de 

två utbildningarna. Den föreställning vi sett har varit att specialpedagoger ses som mer 

välutbildade. Hur kan det komma sig att de relativt få år då enbart specialpedagoger 

utbildades har fått så stor inverkan? För närmare tio år sedan granskade Chiriac (2009) 

reformarbetet i samband med planerings- och utvecklingsarbetet av det nya 

speciallärarprogrammet. Likheter mellan specialpedagogers- och speciallärares 

examensordningar åskådliggjordes. Dilemman, som att speciallärarutbildningen återtog 

samma namn som den gamla utbildningen haft och att deras samstämmiga 

examensordningar skulle kunna leda till missuppfattningar reflekterades det inte kring. Här 

sitter vi idag, nära tio år senare, och begrundar vår studie. När vi ser på den undersökning vi 

gjort och de slutsatser vi tycker oss kunna utläsa så upplever vi att de farhågor Chiriac 

(2009) nämnde har besannats. Hur kan det komma sig att den oro som fanns inte togs på 

allvar och medförde en förändring?  

 

Von Ahlefeld Nisser (2014), bland andra, benämner speciallärarutbildningen, som infördes 

2008, som ny i sin artikel. Ska den kallas ny för tid och evighet? Hade detta undvikits om 

den fått ett annat namn i samband nylanseringen. Vi upplever att synen på specialpedagoger 

och speciallärare är svår att förändra. Är det så att ett namnbyte måste ske för att skapa 

förståelse. Hur skulle det vara om specialpedagoger byter namn till speciallärare med 

inriktning organisation med tanke på att vi tituleras speciallärare med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling? Eller bör vi alla tituleras specialpedagoger, men med motsvarande 

inriktningar? 

 

Utifrån detta med obefintlig forskning om enbart speciallärare, vilseledande yrkestitel, 

liknande examensordningar samt uteblivande arbetsbeskrivning, skulle det varit förvånande 

om vår studie visat på stor enighet mellan de olika yrkeskategorierna angående vad de anser 

ingår i uppdraget. Det faller sig därför naturligt att deras syn på vårt uppdrag istället styrs 

inifrån dem själva. Synen styrs även av att de olika specialpedagogiska perspektiven 

inverkar på dessa yrkesgrupper, endera medvetet eller omedvetet. Vi ser att 

samstämmigheten är relativt stor inom yrkesgrupperna, men att den skiljer sig åt mellan 

dem. 

 

Kort sammanfattat och övergripande har studien gett oss följande antydan om tre 

yrkeskategoriers uppfattning om speciallärares yrkesroll. Rektorer som arbetsledare anser det 

fördelaktigt att speciallärares uppdrag innefattar så mycket som möjligt. Ett uppdrag i 

enlighet med dilemmaperspektivet som bland annat innebär elevers möjlighet till det unika 
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hos dem själva samt ett erbjudande om samma undervisning som alla andra. 

Specialpedagoger är trygga i sin välkända yrkesroll och ser inget behov av att speciallärare 

ska kliva in på deras arbetsområde. De förutsätter möjligen att speciallärare arbetar utifrån 

ett mer kategoriskt perspektiv. Detta i motsats till dem själva, som har ett i huvudsak 

relationellt synsätt; ett synsätt som betonar att individens svårigheter uppstår i relation med 

miljön. Lärare uttrycker en förväntan om speciallärares konkreta och praktiska deltagande. 

Enligt vår mening råder hos dem en viss dragning mot det kategoriska synsättet. De önskar 

åtgärder riktade mot individen; att utifrån elevens svårigheter få rätt material och insatser 

gjorda. 

 

Sålunda kan vi skönja att olika specialpedagogiska perspektiv råder i varierande omfattning 

hos de skilda yrkeskategorierna, vilket kan sägas innebära en slags perspektivflexibilitet för 

speciallärare att förhålla sig till. Detta kommer att påverka vårt uppdrag. Vi behöver 

balansera dessa yrkesgruppers krav och förhoppningar, samtidigt som vi väntas samverka 

med dem alla. I vardagen finns examensordningen att luta sig mot, vilken ger en riktning 

kring vad professionen innehåller. En riktning vi utifrån denna studie upplever till stor del 

överensstämmer med rektorers, specialpedagogers och lärares förväntningar. Vi går en 

spännande och utmanande framtid till mötes.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A – Jämförande examensordningar 

Specialpedagog Speciallärare  

med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 
Kunskap och förståelse: 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt 

kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, och 

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom 

specialpedagogik. 

Kunskap och förståelse: 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 

yrkesutövningen, 

– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt 

perspektiv, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och 

begreppsutveckling och stimulans av denna, 

– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, 

och 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på 

vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om … 

Färdighet och förmåga: 
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer, 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra 

pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå, 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att 

genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda 

aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och 

utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning 

och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska 

arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn 

och elever. 

Färdighet och förmåga: 
– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra 

åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer 

samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer, 

– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör: 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra 

pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de 

lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under 

förskole- eller skoldagen, och 

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och 

elever i behov av särskilt stöd. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling ska också studenten 

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveck-

ling. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget 

forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och sam-verkan 

med andra yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 

kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 

fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete: 

För specialpedagogexamen skall studenten inom ramen 

för kursfordringarna ha fullgjort ett själv-ständigt arbete 

(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Självständigt arbete: 

För speciallärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna 

ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 

högskolepoäng. 

(Högskoleverket, 2012) 



 

8.2 Bilaga B - Enkät. 

1. Vilken är din nuvarande befattning?  

Rektor O 

Specialpedagog O 

Lärare O 

 

Frågorna åsyftar speciallärare med specialisering inom språk-, skriv- och 

läsutveckling.  

 

2. Vilken/vilka insatser tänker/tror du tillhör en speciallärares 

ansvarsområde/arbetsuppgifter? 

Kryssa endast i ett alternativ för varje påstående. 

 Till stor 

del 

Till viss 

del 

Inte alls 

Utreda/testa/kartlägga enskilda elever O O O 

Delta i upprättande av åtgärdsprogram O O O 

Undervisa enskilda elever O O O 

Undervisa mindre grupper O O O 

Undervisa i helklass O O O 

Stötta elever i klassrumsundervisning  O O O 

Klassrumsobservationer O O O 

Arbeta med anpassning av lärmiljöer O O O 

Tillhandahålla elevanpassat material, exempelvis 

böcker och tekniska hjälpmedel 
O O O 

Samverka med vårdnadshavare O O O 

Samverka med klasslärare/mentor/ämneslärare O O O 

    



 

Till stor 

del 

Till viss 

del 

Inte alls 

Samverka med skolledning O O O 

Samverka med elevhälsa O O O 

Samverka med den kommunala skolförvaltningen O O O 

Samverka med externa stödfunktioner ex. BUP, 

socialtjänst, logoped eller andra aktörer kring 

eleven 

O O O 

Leda pedagogiskt utvecklingsarbete O O O 

Rådgivning/kvalificerade samtal med enskilda 

elever 
O O O 

Rådgivning/kvalificerade samtal med 

elevassistenter/ klassrumsassistenter  
O O O 

Rådgivning/kvalificerade samtal med lärare O O O 

Rådgivning/kvalificerade samtal med arbetslag O O O 

 

Övrigt du önskar tillägga: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 



 

8.3 Bilaga C - Informationsbrev. 

 

X-stad 27/9 2017 

Informationsbrev till rektorer, specialpedagoger och lärare. 

 

Hej! 

I samband med våra studier till speciallärare, med specialisering mot språk-, skriv- och 

läsutveckling, vid Umeå Universitet skriver vi nu vårt examensarbete. Speciallärarrollen 

har kommit och gått i skolan och sett olika ut genom åren vilket gör att vi anser det 

intressant att undersöka detta. Arbetet med elever i behov av specialpedagogiska 

insatser är betydelsefullt och där fyller specialläraren en viktig funktion. Vi är 

intresserade av att se hur yrkesverksamma inom grundskolan ser på speciallärarens 

yrkesroll. Därför vänder vi oss nu till dig som rektor, specialpedagog och lärare. 

 

Din medverkan är betydelsefull för kvaliteten i denna undersökning och du bör veta att: 

 

 Ditt deltagande är självfallet frivilligt och anonymt. 

 Du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst och även plocka bort din 

enkät från studien fram till dess att den skickats till oss. 

 Enkäterna kommer enbart att behandlas av oss två. 

 Analysen av enkäterna kommer att publiceras i ett examensarbete, där alla 

deltagande skolor och deltagare kommer att vara avidentifierade. Med andra ord 

kommer inga namn på deltagare, skola eller kommun förekomma. 

 Det färdiga examensarbetet är en offentlig handling och kommer att arkiveras 

vid Umeå Universitet. 

 

 

Som grund i vårt arbete avser vi att göra en enkätstudie. Enkäten består av en 

huvudfråga: 

 

1. Vilken/vilka insatser tänker/tror du tillhör en speciallärares 

ansvarsområde/arbetsuppgifter? 

 

 

Om du vill medverka och hjälpa oss att öka kunskapen kring synen på vårt 

yrkesutövande vore vi tacksamma. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Olsson                  Helena Norgren 

072-xx xx xxx                      070-xx xx xxx 

kristina.olsson@xxxxx.se         helena.norgren@xxxxx.se  

 

mailto:helena.norgren@xxxxx.se


 

8.4 Bilaga D - Specialpedagogers och speciallärares arbetsområden 

 

 

 

 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015, s. 24) 



 

8.5 Bilaga E - Tabellerade resultatsammanställningar 

 

Rektor enkät 
    

Påstående   

Till stor 
del 

Till viss 
del 

Inte 
alls   

1 Utreda/testa/kartlägga enskilda elever 10% 81% 10% 100% 

2 Delta i upprättande av åtgärdsprogram 29% 67% 5% 100% 

3 Undervisa enskilda elever 62% 38% 0% 100% 

4 Undervisa mindre grupper 57% 43% 0% 100% 

5 Undervisa i helklass 5% 29% 67% 100% 

6 Stötta elever i klassrumsundervisning  33% 57% 10% 100% 

7 Klassrumsobservationer 19% 67% 14% 100% 

8 Arbeta med anpassning av lärmiljöer 19% 76% 5% 100% 

9 
Tillhandahålla elevanpassat material, exempelvis böcker 
och tekniska hjälpmedel 29% 67% 5% 100% 

10 Samverka med vårdnadshavare 29% 57% 14% 100% 

11 Samverka med klasslärare/mentor/ämneslärare 62% 38% 0% 100% 

12 Samverka med skolledning 57% 43% 0% 100% 

13 Samverka med elevhälsa 62% 38% 0% 100% 

14 Samverka med den kommunala skolförvaltningen 0% 57% 43% 100% 

15 
Samverka med externa stödfunktioner ex. BUP, 
socialtjänst, logoped eller andra aktörer kring eleven 10% 86% 5% 100% 

16 Leda pedagogiskt utvecklingsarbete 19% 52% 29% 100% 

17 Rådgivning/kvalificerade samtal med enskilda elever 24% 67% 10% 100% 

18 
Rådgivning/kvalificerade samtal med elevassistenter/ 
klassrumsassistenter  10% 67% 24% 100% 

19 Rådgivning/kvalificerade samtal med lärare 24% 67% 10% 100% 

20 Rådgivning/kvalificerade samtal med arbetslag 14% 76% 10% 100% 

 
100% innebär i detta delresultat 21 respondenter 

    

 



 

 

 

Specialpedagog enkät 
    

Påstående   

Till stor 
del 

Till viss 
del 

Inte 
alls   

1 Utreda/testa/kartlägga enskilda elever 41% 55% 5% 100% 

2 Delta i upprättande av åtgärdsprogram 32% 68% 0% 100% 

3 Undervisa enskilda elever 82% 18% 0% 100% 

4 Undervisa mindre grupper 64% 36% 0% 100% 

5 Undervisa i helklass 0% 32% 68% 100% 

6 Stötta elever i klassrumsundervisning  64% 36% 0% 100% 

7 Klassrumsobservationer 23% 64% 14% 100% 

8 Arbeta med anpassning av lärmiljöer 41% 55% 5% 100% 

9 
Tillhandahålla elevanpassat material, exempelvis böcker 
och tekniska hjälpmedel 59% 41% 0% 100% 

10 Samverka med vårdnadshavare 64% 32% 5% 100% 

11 Samverka med klasslärare/mentor/ämneslärare 86% 14% 0% 100% 

12 Samverka med skolledning 55% 45% 0% 100% 

13 Samverka med elevhälsa 55% 41% 5% 100% 

14 Samverka med den kommunala skolförvaltningen 5% 55% 41% 100% 

15 
Samverka med externa stödfunktioner ex. BUP, 
socialtjänst, logoped eller andra aktörer kring eleven 14% 68% 18% 100% 

16 Leda pedagogiskt utvecklingsarbete 9% 55% 36% 100% 

17 Rådgivning/kvalificerade samtal med enskilda elever 36% 59% 5% 100% 

18 
Rådgivning/kvalificerade samtal med elevassistenter/ 
klassrumsassistenter  36% 45% 18% 100% 

19 Rådgivning/kvalificerade samtal med lärare 50% 36% 14% 100% 

20 Rådgivning/kvalificerade samtal med arbetslag 27% 59% 14% 100% 

 
100% innebär i detta delresultat 22 respondenter. 

    

 



 

 

 

Lärare enkät 
    

Påstående   

Till stor 
del 

Till viss 
del 

Inte 
alls   

1 Utreda/testa/kartlägga enskilda elever 57% 38% 6% 100% 

2 Delta i upprättande av åtgärdsprogram 48% 47% 5% 100% 

3 Undervisa enskilda elever 51% 44% 5% 100% 

4 Undervisa mindre grupper 41% 43% 16% 100% 

5 Undervisa i helklass 1% 11% 88% 100% 

6 Stötta elever i klassrumsundervisning  26% 59% 15% 100% 

7 Klassrumsobservationer 34% 59% 7% 100% 

8 Arbeta med anpassning av lärmiljöer 38% 55% 7% 100% 

9 
Tillhandahålla elevanpassat material, exempelvis böcker 
och tekniska hjälpmedel 61% 35% 5% 100% 

10 Samverka med vårdnadshavare 36% 57% 7% 100% 

11 Samverka med klasslärare/mentor/ämneslärare 86% 14% 0% 100% 

12 Samverka med skolledning 72% 28% 1% 100% 

13 Samverka med elevhälsa 76% 24% 1% 100% 

14 Samverka med den kommunala skolförvaltningen 15% 60% 25% 100% 

15 
Samverka med externa stödfunktioner ex. BUP, 
socialtjänst, logoped eller andra aktörer kring eleven 41% 50% 9% 100% 

16 Leda pedagogiskt utvecklingsarbete 14% 66% 19% 100% 

17 Rådgivning/kvalificerade samtal med enskilda elever 39% 54% 7% 100% 

18 
Rådgivning/kvalificerade samtal med elevassistenter/ 
klassrumsassistenter  32% 57% 11% 100% 

19 Rådgivning/kvalificerade samtal med lärare 49% 47% 5% 100% 

20 Rådgivning/kvalificerade samtal med arbetslag 34% 59% 7% 100% 

 
100% innebär i detta delresultat 197 respondenter 

    
 

 

 

 

 

 


