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Sammanfattning 

Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares 

arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras 

utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. En kvalitativ metod användes för att undersöka vilka 

arbetsuppgifter som ingår i speciallärares uppdrag, hur dessa upplevdes i förhållande till 

speciallärarutbildningen och hur kunskaperna från specialiseringen upplevdes omsättas i praktiken. 

Semistrukturerade samtalsintervjuer genomfördes med sex speciallärare med specialisering mot 

språk-, skriv- och läsutveckling, Intervjuerna transkriberades och analyserades genom 

meningskoncentrering och tematisk innehållsanalys. Studiens teoretiska utgångspunkt utgjordes av 

professionsteori och resultatet analyserades genom tre professionsteoretiska begrepp; abstrakt 

kunskap, osäkerhet/risk och autonomi. Resultatet diskuteras dels utifrån professionstypiska 

kännetecken, och dels utifrån tidigare forskning. Speciallärare uppvisade i sin yrkespraktik till stor 

del professionstypiska drag, i synnerhet gällande abstrakt kunskap. Speciallärares arbetsuppgifter 

utgjordes av tre huvudsakliga delar; undervisande och undervisningsrelaterat arbete, utredande och 

kartläggande arbete samt utvecklande och förebyggande arbete. Tonvikten i arbetet låg på 

undervisande arbete vilket bekräftas i tidigare forskning. Resultatet tydliggjorde att speciallärarna 

önskade arbeta mer med insatser inom klassens ram och att flertalet speciallärare påbörjat att 

utveckla former för samarbete och samundervisning med lärare. Resultatet visade vidare att arbetet 

till stora delar upplevdes överensstämma med utbildningens innehåll. Speciallärarna beskrev att de 

saknade kunskaper från speciallärarutbildningen gällande elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, vilket angavs vara en elevgrupp som de ofta mötte i yrkespraktiken. 

Samtliga speciallärare arbetade inom specialiseringsområdet med språk-, skriv- och läsutveckling. 

Dock arbetade alla respondenter också inom andra ämnesområden, såsom matematik. De arbetade 

även med uppgifter som ansågs ligga helt utanför ett specialläraruppdrag, exempelvis med 

psykosociala stödsamtal relaterade till hemsituationen. De fördjupade ämnesdidaktiska 

kunskaperna från specialiseringsområdet skattades högst för det praktiska arbetet, men 

speciallärarna uttryckte överlag en god tilltro till den egna specialpedagogiska kompetensen utifrån 

sin utbildningsbakgrund. Slutsatser utifrån resultaten är att speciallärarrollen kan anses vara 

väletablerad i vissa avseenden, men att den även kan betraktas som dynamisk och befinna sig inne 

i en utvecklingsprocess gällande uppdragets innehåll och yrkesrollens professionalisering. 
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Inledning 

De mest grundläggande riktlinjerna för skolans verksamhet utgår från skollagens krav och 

läroplanens bestämmelser. Dessa har en direkt påverkan på hur verksamheten utformas och som 

verksam inom skolans värld måste du ständigt förhålla dig till dessa på en mängd olika sätt. Under 

mina år som lärare uppfattade jag min yrkesroll som en självklar och uttalad del i styrdokumenten, 

även om det inte var något som jag reflekterade särskilt mycket över. När jag började arbeta som 

speciallärare och närmare skulle sätta mig in i skolans elevhälsoarbete upptäckte jag till min 

förvåning att min yrkesroll inte längre var lika självklar. Skollagen anger inga yrkesgrupper i 

samband med den specialpedagogiska funktionen. Inte heller i skollagens krav på en samlad 

elevhälsa benämns yrkesroller för den specialpedagogiska delen av elevhälsoarbetet trots att 

specifika yrkesgrupper knyts till övriga delar som ingår; de medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatserna. Skollagen tydliggör att det på skolan ska finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator men fortsätter med formuleringen ”tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010: 

800). Att inte benämna de specialpedagogiska yrkesgrupperna kan lämna fältet öppet för tolkningar 

gällande hur den specialpedagogiska verksamheten ska organiseras och skapa en osäkerhet kring 

speciallärares och specialpedagogers funktion i skolan. Yrkesrollerna saknar till stora delar 

arbetsbeskrivningar utöver vad som anges i examensordningarna för speciallärare respektive 

specialpedagoger. Olika uppfattningar om vad som ingår i ett specialpedagogiskt uppdrag har 

resulterat i en mängd olika arbetsuppgifter med stor variation (Ahl & Takala, 2014; von Ahlefeld 

Nisser, 2014; Göranssson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015; Möllås, Gustafson, 

Klang & Göransson, 2017). Forskning om de specialpedagogiska rollerna finns i begränsad 

omfattning och de studier som genomförts har till stor del har lutat sig mot, eller genomförts i 

samband med, undersökningar av specialpedagogrollen. Även om utbildningarna som leder till 

respektive examen har stora likheter, så tydliggör examensordningarna att skillnader finns mellan 

yrkesgrupperna, främst i form av en tungt vägande fördjupad ämnesdidaktisk kompetens genom 

speciallärarutbildningens specialiseringar (von Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson m.fl., 2015; 

Byström, 2018).  Ofta har skillnader och likheter mellan speciallärare och specialpedagoger 

studerats utan att ta hänsyn till att skillnader och likheter även kan finnas inom gruppen 

speciallärare utifrån olika specialiseringar (Byström, 2018). Den otydlighet som finns i skolans 

styrdokument kring de specialpedagogiska yrkesgrupperna har resulterat i funderingar om hur 

arbetet som speciallärare faktiskt gestaltas. Den stora variationen av arbetsuppgifter har också väckt 

tankar kring utbildningens roll och specialiseringens funktion i praktiken. Det är naturligt att 

forskning kopplar till kunskapskällor från närliggande områden, såsom anknytande studier av 

specialpedagogrollen med kringliggande frågeställningar. Det är dock min uppfattning att om 

speciallärare ska kunna positionera sig som yrkesgrupp måste den tillhörande akademiska basen ha 

egna ben att stå på stå på. Inte minst för att specialläraryrket och speciallärarutbildningen ska 

utvecklas behöver denna vetenskapliga bas utgå utifrån de egna villkoren och förutsättningarna. 
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Detta tjänade som utgångspunkt för min studie där jag har valt att fokusera på yrkesrollen för 

speciallärare med specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling, deras arbetsuppgifter och 

arbetets koppling till utbildningsbakgrunden.  

 

Studier som undersöker speciallärares yrkespraktik och utbildning kan också betraktas ha relevans 

med utgångspunkt i det som Göransson m.fl. (2015) benämner som ett samhällsekonomiskt och 

utbildningspolitiskt behov av konsekvensanalys.  

Det är därför mycket angeläget att forskning bedrivs om betingelser för, innehåll i och 
konsekvenser av deras arbete samt om den utbildning som kvalificerar för yrkena. Det finns 
dock anmärkningsvärt lite forskning om dessa yrkesgrupper. Satsningar på specialpedagog- 
respektive speciallärarutbildningar kan alltså ses som utbildningspolitiska ”experiment” där 
forskningen om konsekvenserna av satsningarna är begränsad. (Göransson m.fl., 2015, s. 
1). 

Bakgrund 

I föreliggande del ges en översiktlig bild över speciallärarrollen ur ett historiskt perspektiv. Avsikten 

med att beskriva framväxten, utformningen och intentionerna med specialpedagogisk utbildning 

är att få en förståelse för hur specialläraruppdraget har formats och förändrats, samt sätta in den 

nuvarande speciallärarutbildningen och yrkesrollen i ett sammanhang. Till viss del kommer också 

rådande syn på elever i behov av stöd och bakgrund till utbildningspolitiska beslut att beröras då 

detta är faktorer som kan påverka specialläraruppdragets utformning (Persson, 2009). Speciallärar- 

och specialpedagogrollerna har i Sverige formats både växelvis och parallellt och är på så sätt nära 

förknippade med varandra (von Ahlefeld Nisser, 2014), vilket innebär att tillbakablicken på det 

specialpedagogiska yrkesuppdraget även kommer att inkludera specialpedagogrollen. Bakgrunden 

avslutas med att likheter och skillnader i de nuvarande specialpedagogiska utbildningarnas 

examensordningar presenteras.  

Speciallärarutbildningen och yrkesrollen 1842-1962 

Bladinis (1990) genomgång av speciallärares yrkesroll visar att lärare med ett uttalat ansvar för 

specialundervisning har funnits sedan 1921 då de första utbildningskurserna anordnades för 

hjälpklasslärare i Stockholm och Göteborg. Elever i behov av stöd och diskussioner kring hur 

behoven skulle tillgodoses var dock inte ett nytt fenomen, utan hade varit föremål för olika debatter 

sedan folkskolan inrättades 1842. Ahlberg (2007) beskriver att eleverna i behov av stöd betraktades 

vara de barn som bedömdes oförmögna att följa den ordinarie undervisningen på grund av 

bristande begåvning eller ansågs vara avvikande på annat sätt. Eleverna fick ingen typ av särskilt 

stöd eller placering i särskilda klasser, istället ställdes lägre kunskapsmässiga krav på dem. Inom 

ramen för den ordinarie undervisningen inrättades så kallade minimikurser som alternativ för att 
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möta elevernas behov. I början av 1900-talet blev det dock vanligare att särskilda hjälpklasser 

organiserades, med motivering att denna typ av avskiljning skulle gynna både ”de lågt begåvade” 

barnen och de elever som betraktades som normalbegåvade (Egelund, Haug & Persson, 2006). 

Runt sekelskiftet började det rådande naturvetenskapliga idealet med klassificeringssystem speglas 

allt mer i skolans verksamhet genom användningen av vetenskapliga förklaringsgrunder och 

terminologier (Börjesson & Palmblad, 2003).  

 

De naturvetenskapliga utgångspunkterna återfanns i utbildningsfilosofiska tankegångar runtom i 

Europa och hade inflytande på olika modeller för hur skolan skulle organiseras. Tyngdpunkten 

lades på diagnosticering för att underlätta en sortering av elever till olika specialklasser (Ahlberg, 

2015). Clark, Dyson och Millward (1998) beskriver att fokus riktades mot elevers avvikelser och 

hur dessa effektivt kunde motverkas med utgångspunkt i medicin och psykologi. Enligt Egelund, 

Haug och Persson (2006) framträdde det medicinsk-psykologiska synsättet i Sverige dels genom att 

lärare ansågs behöva utbildning inom medicin och psykologi, och dels genom att undervisningen 

för elever i behov av stöd inte betraktades som en pedagogisk angelägenhet utan snarare något som 

dessa andra discipliner borde styra.  

Speciallärarfunktionen och särskiljande lösningar 

Bladini (1990) visar i sin avhandling hur hjälpklasserna i Sverige kom att specialiseras ytterligare 

med start i Stockholm 1933 då stadens folkskoledirektion beslöt att organisera särskilda 

observationsklasser för barn med beteendeproblem och störande uppträdande. Fortsatta 

indelningar av barn som ansågs vara avvikande ledde till att fler specialklasser upprättades under 

de kommande årtiondena, såsom specifika läsklasser för elever med specifika lässvårigheter och 

skolmognadsklasser för elever som bedömdes vara omogna för ordinarie undervisning, som ett led 

i strävan efter homogena elevgrupperingar inom skolan (Bladini, 1990). Enligt Vernersson (1998) 

bestod undervisningen i hjälpklasserna till stor del av ett enkelt språk och konkret material och 

hjälpklasslärarnas funktion var att till fullo ansvara för elevernas skolsituation i alla avseenden. Då 

formella krav på utbildning saknades hade inte alla hjälpklasslärare fortbildats genom de 

veckokurser som fanns tillgängliga, men de som hade deltagit i kurserna utbildades i frågor som 

rörde bland annat barnpsykologi, uppfostringsfrågor, intelligensdefekter- och mätningar, metodik 

och undervisningsmaterial (Vernersson, 1998).  

 

Under 1930- och 40-talet lades två utredningar fram gällande statligt ansvar för en reguljär 

utbildning för speciallärare. En statligt reglerad speciallärarutbildning kom dock inte att genomföras 

förrän 1962 i samband med grundskolans införande. Mellan 1921-1962 bestod 

speciallärarutbildningen således av enstaka kurser för hjälpklasslärare och utökades så småningom 

från att vara veckolånga till att omfatta ungefär en termins studier. En del av terminskurserna 

utgjorde den inledande delen av utbildningen, medan resterande del bestod av fortbildningskurser 
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för de lärare som påbörjat sin tjänstgöring i hjälpklasser (Bladini, 1990; Vernersson, 2007). 

Speciallärarnas arbetsuppgifter från 1940-talet och framåt inriktades alltmer mot att genomföra 

intelligenstester och andra psykologiska tester i syfte att kartlägga och diagnosticera eleverna, fokus 

låg därmed på att speciallärarna skulle söka efter elevens svårigheter och defekter som sedan skulle 

ligga till grund för fortsatta åtgärder och undervisningens utformning (Lindqvist, 2013; Vernersson, 

2007). Bladini (1990) redogör för att speciallärares diagnosticerande roll blev än mer framträdande 

under denna tid och att de nästintill oförändrade utbildningsplanerna från 1941 fram till 1962 visar 

att ”Ämnesområdet psykisk mätning har från 40-talet varit det mest omfattande i 

hjälpklasslärarutbildningen […]” (Bladini, 1990, s.106). 

Speciallärarutbildningen och yrkesrollen 1962- 1989 

Då den statligt reglerade speciallärarutbildningen startade i samband med grundskolans införande 

1962 innefattade denna ett års studier och antalet platser utökades inom loppet av 15 år från cirka 

100 platser till 1104 platser. En tydlig skillnad från tidigare utbildningar var att den nya 

speciallärarutbildningens största del nu utgjordes av ämnesfördjupning och metodik. Testning och 

diagnosticering ingick fortfarande i utbildningen, men hade införlivats som en del av ett större 

ämnesområde benämnt pedagogisk psykologi (Bladini, 1990).  

 

Enligt Vernersson (2007) hade en ökning skett av antalet specialklasser vid tiden för grundskolans 

införande och även den så kallade klinikundervisningen ökade dramatiskt under 60- och 70-talet. 

Trots det ökade antalet platser på speciallärarutbildningen var det brist på speciallärare. 

Klinikundervisning beskrivs av Bladini (1990) som stödtimmar för specialundervisning i enskilda 

ämnen, vanligt förekommande var olika typer av läs- och talkliniker och matematikkliniker. Utöver 

uppgiften som ansvarig för undervisning i specialklasser innebar speciallärarrollen efter 

grundskolans införande att assistera de ordinarie klasslärarna när de beställde undervisningsinsatser 

av speciallärare för att åtgärda olika typer av skolsvårigheter (Malmqvist, 2015).   

Perspektivskifte, SIA-utredningen och Lgr80 

Under 1960- och 70-talet förekom i ökande grad en ideologisk samhällsdebatt som ifrågasatte 

skolans differentierade och segregerade undervisning alltmer. De särskiljande lösningarna för 

avvikande elever upplevdes vara omfattande med exempelvis observationsklasser, 

skolmognadsklasser, läs- och matematikkliniker (Ahlberg, 2007; Vernersson, 2007).  

En utredning om Skolans inre arbete (SIA) tillsattes på 1970-talet med anledning av oro för fallande 

resultat trots omfattande specialpedagogiska insatser och andra frågor som relaterade till elevers 

och lärares arbetsmiljö. Utredningens analys av skolsvårigheter fastslog ett behov av att se över 

skolors organisations- och arbetsformer, ett synsätt som kom att speglas i läroplanen 1980 (Lgr 80) 

genom att denna betonade skolans ansvar och förebyggande arbete för att alla elever skulle erbjudas 

en utbildning anpassad efter individuella förutsättningar (Bladini, 1990; Ahlberg, 2015; Malmqvist 
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2015). Egelund, Haug och Persson (2006) beskriver detta som bakgrunden till att ”Lgr 80:s signum 

blev En skola för alla.” (Egelund, Haug & Persson, 2006, s. 63).  Härigenom kan ett perspektivskifte 

skönjas, när organisationen och undervisningsformerna problematiserades skiftade fokus till viss 

del från individen till skolans verksamhet och undervisningsformer.  

 

I spåren av SIA-utredningen och Lgr 80 följde en förändrad yrkesroll och utbildning för 

speciallärare. Bladini (1990) benämner denna nya funktion för speciallärare som ”förändringsagent” 

med uppdrag som inkluderade pedagogisk ledning och skolutveckling. Specialläraren blev 

därigenom den som fick mandat att beställa arbetssätt av klassläraren, med syftet att driva 

utvecklingen av förändrade och förnyade undervisningssätt som även skulle inkludera elever i 

svårigheter. Speciallärarens uppdrag inkluderade också att i större uträckning ge stöd integrerat i 

den ordinarie undervisningen (Bladini, 1990; Lindqvist, 2013). Samtidigt hade 

speciallärarutbildningen kortats ned till att omfatta en termin, det var framför allt metodiska frågor 

som hade minimerats då fokus ökade på elevers sammantagna undervisningssituation. 

Utvecklingen speglade fortsättningsvis den syn på specialpedagogik med minskat individfokus 

vilken framfördes i SIA-utredningen: 

Specialpedagogik är inte längre en annorlunda pedagogik för anpassning av vissa och 
relativt få elever. Det är ett medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna 
pedagogiska teorier i sökandet efter det ökade stöd som många elever under längre eller 
kortare perioder kan behöva i sin naturliga omgivning. Specialpedagogik blir då något som 
präglar vardagsarbetet för all skolans personal. Att så sker utgör ett ansvar för all skolans 
personal men ankommer speciellt på den särskilt utbildade läraren, på specialpedagogen 
och specialläraren (SOU 1978:86, s. 278). 

Lgr80 framhöll att det var skolans uppgift att främja elevers lärande och förtydligade skolans ansvar 

för att innehåll, arbetssätt och organisation skulle motverka att elever utvecklade svårigheter, samt 

att stödåtgärder främst skulle tillämpas inom den ordinarie undervisningen. SIA-utredningen hade 

dessutom tydliggjort specialundervisningens begränsade positiva effekt (Jacobsson & Nilsson, 

2011; Vernersson, 2007). En departementsutredning gjordes 1986 som beskrev ett behov av att 

lärare skulle utbildas med kompetens att möta alla elever, utredarna menade att speciallärare borde 

avvecklas på lång sikt och föreslog en halvering av antalet platser på speciallärarutbildningen (DsU: 

1986:13). Utredningen framhöll ett behov av att lärarutbildningarna skulle ha ett utökat fokus på 

specialpedagogiska frågor för att kunna möta elevers olikheter (Lindqvist, 2013). Bladini (1990) 

redogör för att alla dessa faktorer var starkt bidragande till den kritik mot specialundervisningen 

som resulterade i att speciallärarutbildningen lades ner 1989. 

Specialpedagogiska yrkesroller och utbildningar 1990- 

Specialpedagogutbildningen infördes 1990 efter att speciallärarutbildningen hade lagt ner. 

Specialpedagoger som ny yrkesgrupp var tänkta att bistå lärare och skolledning i arbetet med att 

anpassa skolans verksamhet på organisations- grupp- och individnivå och utbildningen omfattade 
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90 högskolepoäng. Arbete med undervisning av elever i svårigheter skulle utgöra en mindre del av 

uppdraget, tyngdpunkten låg istället på handledning, konsultation och på att specialpedagogen 

skulle ha kompetens för att analysera hinder i skolmiljön med syfte att utveckla verksamheten 

(Lindqvist, 2013; Skolverket, 2003). En utvärdering av specialpedagogprogrammen gjordes 2006 

av Högskoleverket under ledning av professor Peder Haug. I rapporten framkom stark kritik mot 

specialpedagogutbildningarnas kvalitet och bedömargruppen påpekade att utbildningen var 

otillräckligt inriktad mot direkt arbete med elever i svårigheter, innehöll för lite fokus på konkret 

arbete gällande stödinsatser och att den var för mycket riktad mot handledning och 

skolutvecklingsfrågor (Högskoleverket, 2006). Regeringen beslöt 2007 att återinföra 

speciallärarutbildningarna vilka startade året efter under höstterminen 2008 vid nio svenska 

lärosäten. Specialpedagogutbildningen skulle finnas kvar parallellt med speciallärarutbildningarna 

(Hammar Chirac, 2009). Även speciallärarutbildningen omfattade 90 högskolepoäng, och hade två 

utbildningsinriktningar, språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling. År 2012 

kom speciallärarprogrammen att utökas med ytterligare fyra specialiseringsområden; mot dövhet 

eller hörselskada, synskada, utvecklingsstörning och grav språkstörning (SFS 2011:186). 

Likheter och skillnader mellan specialpedagog- och speciallärarutbildningarna 

De nya speciallärarutbildningarna kom att ha ett flertal gemensamma punkter med den kvarvarande 

specialpedagogutbildningen. Kvalificerade samtal och rådgivning, förebyggande arbete, utveckling 

av lärmiljöer och pedagogiska utredningar är exempel på områden som återfinns i 

examensordningarna för både speciallärare och specialpedagoger. För speciallärare riktas dock 

utbildningen mot specifika områden vilket förbereder för arbete med elever i behov av stöd inom 

den valda specialiseringen. Speciallärarutbildningen mot språk-, skriv- och läsutveckling respektive 

matematikutveckling kräver också en lärarexamen som omfattar tidigare ämnesstudier inom 

specialiseringsområdet, specialpedagogutbildningen har inte motsvarande behörighetskrav (SFS 

2011:186; SFS 2007:638). En av de största skillnaderna är därmed att speciallärarutbildningen ges 

mot olika specialiseringar och att dessa ligger till grund för en utökad behörighet i 

lärarlegitimationen efter examen. Speciallärare blir behöriga för att bedriva undervisning gällande 

särskilt stöd utifrån sin grundbehörighet tillsammans med sin utbildningsinriktning. 

Specialpedagogutbildningen har däremot ingen specialisering och medför inte legitimerad 

behörighet för undervisning gällande särskilt stöd efter examen (Skolverket, 2016). 

 

Nedan följer en översiktlig jämförelse med likheter och skillnader mellan examensordningarna för 

speciallärarutbildningen respektive specialpedagogutbildningen (SFS 2011:186; SFS 2007:638). 

Skillnader tydliggörs genom kursivering i tabelltexten. * markerar ändringar för utbildningar som 

påbörjats efter 1 juli 2018 (SFS 2017:1111). 
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Tabell 1. Jämförelse mellan speciallärar- och specialpedagogutbildningarna (SFS 2011:186; SFS 2007:638).  

Mål för speciallärarexamen, 90 hp 

 

Mål för specialpedagogexamen, 90 hp 

 

Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten  

-visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 

För specialpedagogexamen ska studenten 

 – visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 

– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt 

stöd i ett historiskt perspektiv,  

 

– visa kunskap om funktionsnedsättningar, 

inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,*  

– visa kunskap om funktionsnedsättningar, 

inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,* 

 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers 

språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,  

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom 

specialpedagogik, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers 

utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och 

lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, 

inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt,*  

 

-beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad 

kunskap om 1. barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling, 2. barns och elevers matematikutveckling, 

 

Färdighet och förmåga 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 

identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 

– visa förmåga att delta i arbetet med att 

utforma och genomföra åtgärdsprogram för 

enskilda elever i samverkan med berörda aktörer 

samt förmåga att stödja barn och elever och 

utveckla verksamhetens lärmiljöer 

– 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, 



 

 13 

 

Tabell 1 tydliggör att likheterna mellan utbildningarna är många och skillnaderna utgörs 

huvudsakligen av att det för speciallärarexamen tydliggörs vilken grupp elever som speciallärarna 

ska arbeta mot, samt målformuleringar som framför krav på fördjupade ämnesdidaktiska 

kunskaper. I likhet med målen för specialpedagoger framgår det i tabellen att speciallärarna inte 

enbart ska verka på individnivå, utan även på organisations- och gruppnivå med exempelvis 

förebyggande arbete och pedagogisk utveckling. Även pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, 

uppföljning och utvärdering är gemensamma arbetsområden för speciallärare och 

specialpedagoger. Antalet mål är däremot fler för speciallärare och målbeskrivningarna uttrycker 

en mer undervisnings- och ämnescentrerad riktning såsom kunskaper om barns 

begreppsutveckling och lärande samt arbetssätt och metoder. Examensordningarna har 

sammanfattningsvis fler målformuleringar som är lika än olika, dock förekommer vissa skillnader i 

– visa förmåga att kritiskt granska olika 

vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska 

svårigheter samt tillämpa kunskaper om 

neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer* 

– visa förmåga att kritiskt granska olika 

vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska 

svårigheter samt tillämpa kunskaper om 

neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer* 

– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering 

som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och 

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

och läsutveckling, respektive matematikutveckling 

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda, 

-visa förmåga att självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever, 

-visa förmåga att 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 förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

– 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 matematikutveckling. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Inga skillnader Inga skillnader 
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form av specialiserings- och lärandefokus (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 

2015; Hammar Chirac, 2009). 

Forskningsöversikt 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis hur min litteratursökning har gjorts. Därefter presenteras 

tidigare forskning tematiskt under tre rubriker; det specialpedagogiska uppdraget, 

specialpedagogiska arbetsområden och specialpedagogisk kompetens i yrkespraktiken. Studier 

gällande specialpedagogisk yrkespraktik har till stor del fokuserat på specialpedagoger och deras 

uppdrag som till viss del skiljer sig från speciallärares uppdrag. Sedan den nya 

speciallärarutbildningens införande har dock studier riktats mot båda yrkesgrupperna gemensamt i 

samband med undersökningar av specialpedagogisk verksamhet och båda yrkeskategorierna berörs 

på så sätt i detta kapitel. Tidigare forskning inriktad på organisation av särskilt stöd inom det 

svenska utbildningssystemet och specialpedagogiska funktioner har jag valt att redovisa i de fall 

studierna specifikt berör den specialpedagogiska yrkesrollen. Avsnittet avslutas med en översiktlig 

sammanfattning av den redovisade forskningen. 

Tillvägagångssätt för sökningar 

Mycket få studier relaterade till speciallärare och speciallärarutbildning i en svensk kontext hittades 

i forskningsgenomgången. I sökningarna användes trunkering i form av exempelvis speciallärar* 

och speciallärarutbildning* för att resultaten skulle inkludera ord med varierade ändelser. För att 

hitta aktuell forskning publicerad efter 2007 då nya speciallärarutbildningen infördes begränsades 

sökningen till studier mellan 2007-2019. Sökningarna gjordes i databaserna Education Source, 

SwePub, Google Scholar och Libris. Även sökningar i ERIC (Education Resource Information 

Center) gjordes via Pro Quest och EBSCO. Sökorden inkluderade; speciallärare, 

speciallärarutbildning, specialundervisning, special education teacher, special needs teacher, special 

needs educator, special teacher education och special needs education. Inledningsvis ledde vissa 

sökningar till flera tusen träffar och för att snäva in resultatet användes frassökningar exempelvis 

”special needs teacher training” och boolerisk sökning där olika söktermer kombinerades, till 

exempel speciallärare AND utbildning OR yrkesroll. Studierna lästes först översiktligt utifrån 

rubrik och abstract, varefter vidare urval baserades på det innehåll som ansågs vara relevant för 

mitt syfte och ämnesområde.    

Det specialpedagogiska uppdraget  

von Ahlefeld Nisser (2014) undersökte i en studie olika föreställningar om speciallärares och 

specialpedagogers uppdrag, deras arbetsuppgifter och bakomliggande orsaker till de 

förekommande uppfattningarna. Studien utgick ifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv och 
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använde kunskapande samtal med yrkesgrupperna som metod för att problematisera de dilemman 

som synliggörs i olika förväntningar på deras roller. Författarens slutsats inkluderade att 

yrkesgruppernas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt gällande elevers lärande kan 

anses ligga till grund för specialpedagogiska perspektivval och konsekvenser i enlighet med 

styrdokumentens beskrivning av skolans uppdrag. Resultatet visade att även om det finns ett behov 

av speciallärares och specialpedagogers kontinuerliga närvaro i den praktiska verksamheten så kan 

detta organiseras på olika sätt, avseende närhet och distans till undervisning och därmed det direkta 

arbetet med elever. von Ahlefeld Nissers slutsats är att det utkristalliseras två spår för de två 

yrkeskategorierna, och att även om dessa ska ses gå parallellt med varandra så innebär det för 

speciallärare ett närhetsperspektiv, medan specialpedagoger knyts till skolverksamheten genom ett 

distansperspektiv.  Därigenom förläggs tyngdpunkten för det specialpedagogiska arbetet för 

respektive yrkeskategori på olika nivåer utifrån ett individ- och organisationsperspektiv.  von 

Ahlefeld Nissers resonemang kan i detta avseende ses i ljuset av resultatet från Ahl och Takalas 

(2014) studie, där specialpedagoger till skillnad från speciallärare upplevde en viss osäkerhet kring 

just det elevnära arbetet i undervisningssammanhang. 

 

Lindqvist (2013) riktade i sin avhandling fokus mot olika yrkesgruppers syn på arbete kring elever 

i behov av särskilt stöd och specialpedagogers yrkesroll i relation till de olika yrkesgruppernas 

uppfattningar gällande det specialpedagogiska uppdraget, arbetets innehåll och utförande. Enkäter 

genomfördes med olika yrkeskategorier, däribland specialpedagoger och speciallärare, och 

undersökningen syftade till att belysa specialpedagogers etablerande av sin yrkesroll. Som teoretisk 

utgångspunkt tjänade kritisk pragmatism. Skrtics analyser av specialpedagogikens funktion i 

utbildningssystem användes tillsammans med Abbotts professionsteori i diskussionen kring 

yrkesgruppernas syn på vilka som äger företräde gällande kompetens och expertis på den 

specialpedagogiska arenan. Lindqvist (2013) beskriver att resultatet tydliggjorde att föreställningar 

om vad specialpedagoger ska arbeta med i vissa avseenden skiljde sig markant åt mellan olika 

yrkesgrupper. Särskilt tydliga blev skillnaderna gällande arbetsuppgifter som rörde 

specialundervisning med enskilda elever respektive skolutveckling där det förstnämnda ansågs av 

andra yrkesgrupper vara den mest centrala delen av specialpedagogiskt arbete, medan exempelvis 

skolutveckling rankades mycket lågt. Resultatet kopplades till synen på anledningar till elevers 

behov av stöd där barns individuella brister angavs av alla yrkesgrupper, förutom av 

specialpedagogerna, som den vanligaste orsaken. De deltagande specialpedagogernas 

förhållningssätt och tankegångar om sitt uppdrag visade sig till stor del stå i stark kontrast till de 

andra gruppernas uppfattningar. Specialpedagogerna själva ansåg exempelvis att 

specialundervisning och det direkta arbetet med elever utgjorde den minst centrala delen i sitt 

uppdrag medan arbete relaterat till skolutveckling uppfattades vara en mer angelägen arbetsuppgift. 

Förekomsten av elevers individuella brister som förklaringsgrund till behov av stöd och 
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organisering av specialpedagogisk verksamhet i form av individuellt riktade insatser konstateras 

även i studier av Gerrbo (2012) och Giota och Emanuelsson (2011).  

En internationell utblick på det specialpedagogiska uppdraget 

Skilda uppfattningar om vad som ingår i det specialpedagogiska uppdraget framkommer i ett flertal 

svenska studier (Ahl & Takala, 2014; von Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson m.fl., 2017; Klang 

m.fl., 2017; Lindqvist, 2013) men är inte unikt för Sverige. Liknande svårigheter för Special 

Educational Needs Coordinators (SENCOSs) i Storbritannien, Nordirland och Irland redogjorde 

Abbot (2007), Cole (2005) samt Fitzgerald och Radford (2017) för där SENCOs strategiska 

uppdrag inom skolans verksamhet för att arbeta på grupp- och organisationsnivå har haft svårt att 

få fäste och attityder kring specialpedagogiska arbetsuppgifter har försvårat etableringen av deras 

funktion. Crowther, Dyson och Millward (2001) och Lauchlan och Greig (2015) synliggjorde i sin 

forskning liknande tendenser i form av förväntningar på  SENCOs att arbeta direkt med elever i 

skolsvårigheter snarare än med skolutveckling. Forskarna menar att övergripande 

specialpedagogiskt arbete speglar ett glapp mellan skolans verklighet och den roll som beskrivs i 

förordningar, läroplaner och utbildningspolitiska intentioner.  

 

Hausstätter och Takala (2008) granskade specialpedagogiska utbildningar i Norge och Finland i 

syfte att undersöka vilka förutsättningar utbildningarna i respektive land ger speciallärare att hävda 

speciella kunskaper och specifik kompetens. Studien visade att speciallärarutbildningen i Finland 

var likartat utformad vid olika lärosäten medan den norska utbildningen hade stora variationer, och 

slutsatsen drogs att speciallärarna i Finland därmed hade bättre förutsättningar för yrkesgruppens 

anspråk på speciella kunskaper. En jämförande studie genomfördes av Cameron och Lindqvist 

(2014) gällande speciallärares och specialpedagogers arbetsuppgifter i Sverige respektive Norge. I 

denna framkom att dokumentation och handledning upptog en något större del i Sverige men att 

det i båda länderna ägnades mindre tid till direkt arbetet med elever och mer tid till handledning. I 

en senare studie av Cameron, Tveit, Jortveit, Lindqvist, Göransson och Nilholm (2018) där de 

specialpedagogiska utbildningarna i Sverige och Norge jämfördes framkom att utbildningarna har 

ett flertal likheter, utbildningarna i båda länderna ansågs ge god beredskap för kommande 

yrkespraktik och hade ett likartat studieupplägg. Större skillnader mellan länderna utgjordes bland 

annat av större fokus på handledning, skolutveckling och dokumentation bland de svenska 

studenterna, medan den norska utbildningen upplevdes ge en bättre beredskap för arbete inriktat 

på specifika svårigheter, såsom svårigheter av socioemotionell och utvecklingsrelaterad karaktär.     

Specialpedagogiska arbetsområden 

Ahl och Takala (2014) undersökte svenska specialpedagogers och speciallärares yrkespraktik och 

innehåll som ett led i att göra en jämförelse med finska speciallärares uppdrag. Enkäter besvarades 

av 47 specialpedagoger och 27 speciallärare i Sverige. Enkätdelen som hade färdiga svarsalternativ 
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analyserades kvantitativt tillsammans med en del som innehöll öppna frågor vilka analyserades med 

hjälp av innehålls- och diskursanalys. Resultaten visade att speciallärare och specialpedagoger hade 

många gemensamma ytor gällande arbetsuppgifter och yrkesrollens praktik, exempelvis ingick 

arbete med undervisning, handledning och skolutveckling för båda grupperna. Specialpedagoger 

angav i något högre grad handledning som arbetsuppgift samt att de arbetade med stöd inom 

klassens ram jämfört med speciallärare som oftare uppgav att de arbetade direkt med elevgrupper 

och med att ge stöd på individnivå. Utvecklingsarbete förekom i begränsad omfattning för båda 

grupperna. I kartläggningen av den specialpedagogiska praktikens gestaltning i Sverige 

identifierades och indelades det huvudsakliga arbetet i tre olika kategorier; läs- och skrivsvårigheter, 

matematiksvårigheter och socio-emotionella svårigheter. I studiens beskrivning av yrkesgruppernas 

arbete inom läs- och skrivområdet återfanns några skillnader, exempelvis uppgav fler 

specialpedagoger än speciallärare att de kände sig osäkra på den egna kompetensen gällande 

utredning och specialundervisning. Av resultatet framgick att speciallärarna i högre grad upplevde 

sin kompetens som god för bedömning och individuellt arbete med elever, de tenderade att hysa 

en större tilltro till den egna förmågan att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Studien av Ahl 

och Takala (2014) undersökte således specifikt det specialpedagogiska arbetet inom läs- och 

skrivområdet, och gjorde även jämförelser mellan yrkesgrupperna inom området för att synliggöra 

likheter och skillnader. Även om samtliga deltagare hade anställning som specialpedagog eller 

speciallärare framgår inte deltagarnas formella utbildningsbakgrund eller i förekommande fall 

vilken specialisering de deltagande speciallärarna hade i sin examen. Sammanfattningsvis 

synliggjorde studien vissa skillnader mellan yrkesgrupperna inom läs- och skrivområdet då 

speciallärare upplevde sin ämnesdidaktiska kompetens som större både gällande undervisning, 

utredning och bedömning av läs- och skrivsvårigheter. 

Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 

Utvecklingsarbete i skolan är en uppgift som både specialpedagoger och speciallärare förbereds för 

i sin utbildning (SFS 2011:186; SFS 2007:638), detta område ter sig också vara en gemensam 

utmaning för båda yrkesgrupperna att få tillträde till. Byström (2018) undersökte speciallärares 

uppdrag med utgångspunkt i specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling, och synliggjorde att 

utvecklingsarbetets svåråtkomlighet även framträdde i denna specifika speciallärarkategoris 

beskrivningar. I undersökningen användes så kallad mixed design, bestående av tre olika metoder; 

enkäter, loggboksanteckningar och fokusgruppintervju. Totalt deltog 30 speciallärare examinerade 

mellan åren 2011-2015, samtliga med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Studiens 

intresse riktades mot hur yrkespraktikens olika delar motsvarade utbildningens 

specialiseringsområde. Resultatet visade att samtliga speciallärare arbetade med uppgifter som låg 

inom utbildningsområdet, men även att över hälften av respondenterna arbetade med uppgifter 

knutna till andra speciallärarinriktningar, exempelvis matematikutveckling. Byström (2018) menar 

att detta kan indikera en bristande förståelse för speciallärares utbildning, i synnerhet för den 
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fördjupade ämnesdidaktiska kompetensen och lyfter i sin diskussion att om speciallärare förväntas 

ha en allmängiltig specialpedagogisk funktion kan de tvingas in i att överta andra speciallärares 

kunskapsområden med konsekvensen att yrkesgrupperna riskerar att avprofessionalisera varandra. 

Byström nämner även att bristande tillgång till kollegor med andra kompetensområden och 

kompletterande specialiseringar är problematisk i detta avseende. Gällande arbetsuppgifter 

framkom att en stor del av uppdraget utgjordes av undervisning, både individinriktad undervisning 

men även samundervisning där specialläraren hade en förstärkande roll i klassrummet och 

samarbetade med ämneslärare inom den ordinarie undervisningssituationen. Även 

utredningsarbete hade en relativt stor utrymmesdel i uppdraget, däremot avsattes en mycket liten 

grad av arbetstiden för utvecklingsarbete. Samtidigt framkom i studien att ett flertal speciallärare 

framhöll betydelsen av utvecklingsarbete och att de initierade detta på egen hand utan tidsmässigt 

mandat från skolledningens sida. Resultatet i Byströms studie indikerar i likhet med Lindqvists 

(2013) undersökning att det utvecklingsarbete som de specialpedagogiska utbildningarna syftar till 

att förbereda inför är en eftersatt del i speciallärares och specialpedagogers uppdrag, även om 

yrkesgrupperna själva framhåller vikten av att arbeta med pedagogisk utveckling. 

 

Specialpedagogisk kompetens i yrkespraktik  

Göransson, Lindqvist & Nilholms (2015) artikel redogör för speciallärares och specialpedagogers 

yrkespraktik och uppfattningar utifrån en kartläggning av kännetecknande arbetsuppgifter i 

specialpedagogiskt arbete samt hur utbildningens kunskaper och värderingar speglas i 

yrkesutövningen. Underlaget baserades på resultaten från en enkätstudie i den första delstudien i 

Vetenskapsrådets tredelade forskningsprojekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och 

utbildning (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Enkäterna gick ut till 4252 

personer, varav 4037 specialpedagoger och 234 speciallärare, och hade en svarsfrekvens på 75%. 

Teoretiska utgångspunkter för undersökningen bottnade i utbildningsfilosofiska resonemang kring 

skolans uppdrag och de analytiska verktygen utgick från professionsforskningen för att synliggöra 

jurisdiktion och yrkesgruppernas fordran på expertstatus inom verksamheten. 

Utbildningsspecialiseringar hos de deltagande speciallärarna kartlades inte och därmed berörde inte 

studien specialiseringsområdets koppling till yrkespraktikens innehåll, däremot jämfördes 

speciallärares arbetsuppgifter med specialpedagogers. I resultatet framkom bland annat att likheter 

mellan yrkesgrupperna var stora i ett flertal områden, exempelvis värderingar som speglade ett 

relationellt förhållningssätt till skolsvårigheter samt arbetsuppgifternas fördelning på undervisning, 

dokumentation, utredningar och åtgärdsprogram. Vare sig speciallärare eller specialpedagoger hade 

i någon större utsträckning lyckats etablera sin funktion inom verksamheten rörande att driva 

skolutvecklingsfrågor. Skillnader som synliggjordes innefattade konsultation, rådgivning och 

kvalificerade samtal samt samverkan med externa aktörer. Resultatet visade att dessa uppgifter 

förekom i högre utsträckning för specialpedagoger än för speciallärare. Studiens reliabilitet kan 
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beaktas i ljuset av studiens datainsamling och underlag gällande de likheter och skillnader som 

synliggjordes, den ojämna fördelningen av respektive yrkesgrupp innebar att deltagande 

specialpedagoger var nästan 20 gånger fler än antalet speciallärare.  

  

Möllås, Klang och Göransson (2017) gjorde inom samma forskningsprojekt en undersökning av 

specialpedagogisk yrkespraktik i form av fallstudier. En aspekt som kan orsaka betänkligheter kring 

projektets tredje delstudie är att denna, Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: 

En analys av sex fallstudier (Möllås, Klang & Göransson, 2017) trots namnet endast innehåller 

fallstudier av specialpedagogrollen, det vill säga samtliga respondenter var anställda som 

specialpedagoger. Två av respondenterna hade visserligen utbildning som speciallärare, men deras 

akademiska bakgrund var i form av den speciallärarutbildning från 1980-talet som innebar en 

termins studier. De övriga fyra respondenterna hade specialpedagogutbildning. Studiens 

forskningsdesign byggde på multiple case studies där sex specialpedagogers vardagliga yrkespraktik 

utgjorde det empiriska materialet. Informationen samlades in genom triangulering i form av att 

data utgjordes av observationer, intervjuer och samtal, samt dokumentation såsom fältanteckningar 

och dagboksanteckningar. Materialet tolkades med hjälp av teoretiska begrepp från 

professionsteori och resultaten visade på en stor variation i arbetsuppgifter. Slutsatserna utifrån 

studien inkluderade att specialpedagogernas yrkesroll och utformning av den egna funktionen till 

stor del påverkades av den lokala kontexten, samt av specialpedagogernas egna kommunikativa 

handlingar och personliga strategier. Vidare menade författarna att arbetsuppgifterna i viss mån 

svarade mot specialpedagogers examensordning, någon jämförelse med speciallärares 

examensordning ingick däremot inte som en del av studien. I forskningsrapportens inledning 

uppges att ”Delstudien handlar om hur specialpedagogers/speciallärares yrkesroll formas i den 

dagliga praktiken” (Möllås, Klang & Göransson, 2017, s.1). Samtidigt framhålls att ”Det 

övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur specialpedagogrollen konstitueras i 

grundskolans vardagliga och lokala praktiker.” (s.2). I den första formuleringen anges att båda 

yrkeskategorierna utgör forskningsintresse, medan den andra lydelsen endast anger 

specialpedagoger. Då rapportens underlag utgjordes av fallstudier med metodologisk triangulering, 

vilket vanligtvis ökar en studies validitet, så blir den kvalitativa generaliserbarheten (som grundas 

på urval och datainsamlingsmetod) särskilt intressant. Den kvalitativa generaliserbarheten relaterat 

till urval blir avgörande för i vilken mån resultatet går att tillämpa på populationen. Det kan således 

ses som problematiskt att det inte otvetydigt framgår i studien om det är båda yrkesgruppernas roll 

som avses kartläggas, eller enbart specialpedagogers, eftersom det följaktligen blir oklart vilken 

population som forskningen kan tänkas adressera. Studiens jämförande avsikt utifrån 

examensordning och kartläggning av arbetsuppgifter talar emot att det faktiskt var speciallärarrollen 

som undersöktes, och kan i detta avseende tolkas som vacklande överensstämmelse mellan urval, 

data och det angivna forskningsintresset. Baserat på samma studie publicerades en artikel skriven 

av Klang, Gustavsson, Möllås, Nilholm och Göransson (2017) där samlingsbegreppet Special 
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Needs Educators (SNEs) användes i avsikt att omfatta båda yrkesgrupperna. I artikeln påpekades 

examensordningens betydelse för utformningen av den specialpedagogiska yrkesrollen med 

hänvisning till att SNEs som yrkesgrupp inte specifikt omnämns eller regleras i skollagen:  

In Sweden, the tasks of SNEs are stipulated in degree ordinances for their university 
training but not in the Education Act. Thus, claims for jurisdiction are not made in the 
legal arena (Abbott 1988) but are rather a subject for negotiation in particular school 
contexts. The consequences are that the intended SNE role put forward through university 
training may not be realised. (s.402). 

Den nämnda examensordningen, vilken sattes i relation till förekommande arbetsuppgifter, gäller 

för specialpedagogexamen. Någon motsvarande jämförelse med speciallärares examensordning 

medtogs inte i artikeln.  

 

Variationer i specialpedagogiska arbetsuppgifter inom skolans verksamhet diskuteras av 

Göransson, Lindqvist, Möllås, Almqvist och Nilholm (2017) i en studie där olika yrkesgruppers 

specialpedagogiska arbete undersöktes i förhållande till deras utbildningsbakgrund och 

inkluderingsaspekter. Speciallärare och specialpedagoger med den nyare utbildningen och examen 

på avancerad nivå benämns av författarna som SNEs, medan gruppen som saknar speciallärar- eller 

specialpedagogexamen på avancerad nivå benämns SuTs (Support teachers). Till kategorin SuTs 

räknades både personal utan pedagogisk utbildning, lärare med ordinarie lärarutbildning, samt 

lärare med den tidigare speciallärarutbildning som gavs mellan åren 1962-1989. Resultatet visade 

även i denna undersökning att SNEs arbete hade stor spridning med en variation av uppgifter, även 

om gemensamma drag inom gruppen konstaterades gällande exempelvis dokumentations- och 

handledningsarbete. Undervisning och direkt arbete med elever utgjorde den största delen av 

arbetstiden för alla SNEs, samtidigt som denna arbetsuppgift skattades lågt i frågor som avsåg att 

undersöka gruppens egna uppfattningar om vad som borde karaktärisera speciallärar- och 

specialpedagoguppdraget. I likhet med resultat från andra studier (Byström, 2018; Göransson m.fl., 

2015; Klang m.fl., 2017; Lindqvist, 2013) förekom utvecklingsarbete i mycket begränsad 

omfattning, och utgjorde den största skillnaden mellan speciallärares och specialpedagogers 

uppfattningar om vad som borde vara centralt i deras arbete och yrkespraktikens faktiska innehåll.     

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utav de två specialpedagogiska påbyggnadsutbildningar som finns idag har 

specialpedagoguppdraget undersökts i något större utsträckning och utifrån fler perspektiv jämfört 

med speciallärarrollen, vilket ter sig naturligt då specialpedagogutbildningen har funnits under en 

längre tid. Studier visar visserligen att båda dessa grupper till stor del arbetar med likartade 

arbetsuppgifter och att yrkesrollerna överlappar varandra, men även att skillnader finns mellan 

yrkesgrupperna.  
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En intressant aspekt som träder fram i forskningsgenomgången av speciallärare som yrkesgrupp, 

och som kan beaktas i ett jämförande perspektiv av olika undersökningars resultat, är urvalsfrågan. 

Svenska studier riktade mot den specialpedagogiska yrkesrollen har i förekommande fall definierat 

kategorin speciallärare på olika sätt. I artikeln skriven av Göransson m.fl. (2017) avgränsades 

gruppen SNEs till att inbegripa speciallärare med en examen efter år 2008, samt specialpedagoger. 

Deltagare med äldre speciallärarexamen ansågs inte tillhöra SNE-gruppen och insamlad data från 

dem redovisades under en annan kategoritillhörighet (SuTs), motsvarande resurslärare. Detta kan 

jämföras med artikeln av Klang m.fl. (2017), även i denna användes benämningen SNEs som en 

gemensam benämning på speciallärare och specialpedagoger. I undersökningen hade dock två av 

de deltagare som benämndes SNEs en speciallärarexamen från den äldre speciallärarutbildningen, 

det vill säga de saknade den slags examen på avancerad nivå vilken utgjorde ett villkor för att räknas 

till kategorin SNEs i studien av Göransson m.fl. (2017).    

 

Sammanfattningsvis finns anmärkningsvärt lite forskning om de båda specialpedagogiska 

yrkesgrupperna i Sverige och den praktiska funktion som respektive grupp har inom skolans 

verksamhet. Tankegångar kring forskningsläget uttrycks av Göransson m.fl (2017)  då de i sin 

artikel  påpekar förhållandet;  “[…] we find it surprising that so little research has been done that 

may shed light on the roles of different teacher groups assigned to work with special support” (s. 

494).  

 

Inom specialpedagogisk forskning riktad mot specialläraruppdraget, dess betingelser och innehåll, 

framträder således en kunskapslucka. Utöver Byströms (2018) undersökning av yrkespraktiken för 

speciallärare ter sig studier som berör utbildningsbakgrund och olika specialiseringsområden 

saknas. Min förhoppning är att detta examensarbete kan bidra till att utveckla kunskaper om hur 

specialläraruppdraget uppfattas och gestaltas i praktiken för speciallärare med specialiseringen 

språk-, skriv- och läsutveckling.  

Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska referensram vilar på ett professionsteoretiskt perspektiv. Nedan redogörs 

kortfattat för teorins grundtankar och anledningen till att jag valde just professionsteori utifrån 

studiens syfte och empiriska material.  Avsnittet avslutas med att presentera de centrala begrepp 

som utgör mina analysverktyg i tolkningen av det empiriska underlaget. Begreppen återkommer i 

uppsatsens avslutande del under rubriken Diskussion utifrån studiens teoretiska utgångspunkter.  
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Professionsteori 

Speciallärarrollen i sin nuvarande utformning har endast funnits i ett tiotal år, vilket gör 

professionsteori till en användbar ingång. Professionsteori kan betraktas vara särskilt lämplig att 

utgå ifrån i studier om hur yrkesgrupper etableras och för att undersöka hur yrkesroller utvecklas 

genom teorins betoning på åtkomst till arbetsuppgifter och professionaliseringsprocesser. Ett av 

de dominerande tillvägagångssätten beskrivs som ett sammanhängande förlopp; ”Genom lång 

utbildning och därpå följande examina och legitimationer monopoliseras sektorer på 

arbetsmarknaden.” (Brante, 2009, s. 20). Efter ändringar i behörighetsförordningen år 2016 krävs 

en speciallärarexamen för utökad behörighet i lärarlegitimationen, därmed anger skollagen att det 

endast är speciallärare som är formellt behöriga för att bedriva undervisning gällande särskilt stöd 

(SFS 2016:592). Yrkesrollen kan i och med det skärpta legitimationskravet och den juridiska 

ensamrätten avseende särskilt stöd anses vara ytterligare motiverat att undersöka utifrån ett 

professionsteoretiskt perspektiv. Enligt Brante (2009) kan en profession definieras genom 

gränsdragningar gentemot andra professioner, det vill säga genom att en yrkesgrupps kunskaper 

och kompetens särskiljs från förmågor som andra grupper besitter, samt att dessa särdrag har en 

vetenskaplig förankring. Professioner bygger därmed sin auktoritet på forskningsbelagd kunskap, 

vilket Brante (2009) menar medför en viss status beroende på hur centralt verksamhetsområdet 

uppfattas vara av samhället. Abbott (1988) pekar på liknande kopplingar till omgivningen genom 

att ett grundläggande antagande i Abbotts resonemang utgörs av att professioner återfinns som 

delar av sociala system. Dessa har en inbördes koppling till varandra såtillvida att förändringar i en 

del av systemet har en direkt påverkan på andra ingående delar, vilket medför att professioner till 

stor del formas av sitt sammanhang genom arbetsrelationer och arbetsuppgifter. En central del av 

Abbotts professionsteori utgörs därmed av professioners arbetsuppgifter och konsekvenser 

relaterade till ändringar av dessa.       

 

Läkare, arkitekter och ekonomer nämns av Brante (2009) som klassiska professioner och en vidare 

indelning av begreppet profession görs även genom att benämna vissa yrken som semi-

professioner. Dessa definieras genom att de inte har de klassiska professionernas attribut i lika hög 

grad, eller att de har somliga av dessa attribut men inte alla. Lärare, socionomer och sjuksköterskor 

anges som exempel på yrkesgrupper som vanligtvis räknas till semi-professionerna. Författaren 

framhåller visserligen att en vedertagen och gemensam definition av begreppet är problematisk då 

”professionsforskningen har haft stora problem med att formulera en tillräckligt precis definition 

av sitt studieobjekt.” (Brante, 2009, s.16), men att professioner och semi-professioner vanligtvis 

förknippas med högre utbildning genom att detta ”ger formell meritering i form av examensbevis, 

som oftast utgör en ovillkorlig inträdesbiljett till det professionella yrkeslivet” (Brante, 2009, s.17). 

Författaren betonar emellertid att indelningen av professioner och semi-professioner inte är 

optimal då den inte ger tillräcklig potential för analytiskt arbete och därmed blir definitionsstrider 

relativt fruktlösa. Även Selander (1989) uttrycker att professionsforskningen historiskt sett kom att 
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hamna i ineffektiva diskussioner kring begrepp och definitioner efter 1950- och 60-talet och att 

detta till stor del präglade de kommande decennierna trots att resonemangen saknade överordnad 

betydelse.   

 

Brantes (2009) påpekande om indelningens otillräcklighet kan ses i ljuset av Selanders (1989) åsikt 

om att striderna kring definitioner bör lämnas för att forskning kring professioner istället kan 

fokusera på ”en teori om kunskapsbaserade gruppers ställning och agerande i olika samhälleliga 

sammanhang” (Selander, 1989, s.36). I samband med vad professionsforskningen bör lägga tonvikt 

på framhåller Brante (2009) vissa utmärkande inslag för vad som markerar en profession och 

därigenom vilka delar som forskningsfokus och empiriska undersökningar bör riktas mot. 

Författaren tydliggör att en profession vilar på en vetenskapligt förankrad kunskapsgrund och att 

detta definierande inslag är av avgörande betydelse.  

Professionsteoretiska begrepp 

Specifika kännetecken för en profession kan delas in i abstrakt kunskap, förmåga att hantera 

osäkerhet/risker som förekommer i samhället, att inneha autonomi, uppbära förtroende och 

tillhörighet till formella organisationer (Brante, 2009). I korthet innebär abstrakt kunskap att en 

professions kompetensområde kan fånga upp problem och monopolisera problemområden, samt 

att det kunskapssystem som yrkesgruppen då representerar uppfattas vara just abstrakt men ändå 

inneha en viss praktisk relevans. Osäkerhet/risk bygger på en liknande balansgång, mellan 

omgivningens förväntningar på mängden osäkerhet en profession förmår hantera i form av att 

minimera de olika typer av risker som finns i vårt liv och kräver särskild kompetens, exempelvis 

vår hälsa eller ekonomi. Om förväntningarna och riskernas komplexitet i professionens 

handhavande blir alltför höga kommer utförandet att brista, och förtroendet för den professionella 

minska. Ett motsatt villkor gäller för det omvända, där en låg komplexitet i risker och utförande 

kan betraktas legitimera andra yrkesgruppers övertagande av professionens arbetsområde eller att 

lekmän kan upplevas utföra arbetsuppgifterna på ett jämbördigt sätt. Autonomi kan enligt Brante 

avse en yttre autonomi där professionen kan fatta självständiga beslut gällande exempelvis 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar, eller en intern autonomi som är direkt kopplad till den 

professionellas praktiska handlande. Förtroende som kännetecken för professioner bygger till stor 

del på en bred uppfattning av att den professionella verksamheten är betydelsefull och har tyngd i 

samhället. Attribut såsom stark kollegialitet och yrkesintegritet brukar anses indikera grupper som 

åtnjuter starkt förtroende och är även kopplade till kännetecken som utgörs av tillhörighet till 

formella organisationer. I min studie har jag tagit fasta på Brantes tankegångar för vad blicken bör 

vändas emot vid empiriska undersökningar genom att mina analysverktyg utgörs av faktorer som 

är kännetecknande för en profession. Jag har valt att begränsa mig till de inslag som Brante (2009) 

benämner abstrakt kunskap, osäkerhet/risk och autonomi. Tillhörighet till organisationer har jag inte 

inkluderat i mitt arbete, och inte heller hur samhället eller närliggande yrkesgrupper speglar 
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förtroende som professionstypiskt kännetecken för speciallärare. Avgränsningen grundas på 

studiens syfte där intresset riktas mot synen på uppdraget enligt speciallärarna själva och utifrån 

sammanhanget där samtalsintervjuer som metod avser att främst undersöka speciallärarnas egna 

uppfattningar kring sin yrkesroll. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares 

arbetsuppgifter. Intentionen är vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras 

utbildning och specialisering. 

Med utgångspunkt i detta syfte formuleras följande frågeställningar:  

1. Vilka arbetsuppgifter beskrivs av speciallärare ingå i deras uppdrag och hur genomförs 
dessa?   

2. Hur upplevs arbetsuppgifterna i relation till speciallärarutbildningens innehåll?  
3. På vilket sätt uppfattar speciallärare att kunskaperna inom specialiseringsområdet omsätts 

i yrkespraktiken?  

Metod 

I detta kapitel presenteras valet av metod, insamling av empirisk information och hur materialet 

har analyserats. Även undersökningens urval och genomförande beskrivs, samt studiens validitets- 

och reliabilitetsaspekter. Avslutningsvis redogör jag för forskningsetiska förhållningssätt i arbetet 

och etiska krav som varit aktuella.    

Samtalsintervju  

Studiens kvalitativa tillvägagångssätt har grundats på att få fram material som undersöker 

speciallärares syn på sin yrkespraktik och utbildning. Jag valde semistrukturerade samtalsintervjuer 

som metod för att samla in empiri. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) 

menar att genom samtalsintervjuer möjliggörs ett synliggörande av hur ett fenomen eller företeelse 

ter sig för en annan människa. I och med synliggörandet av tankar och ståndpunkter kan en 

förståelse skapas för andras föreställningar och erfarenheter gällande specifika frågor (Bryman, 

2018; Kvale & Brinkman, 2009). Ett semistrukturerat upplägg innebär en möjlighet för intervjuaren 

att ställa följdfrågor som kan öka förståelsen för den intervjuade (Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuer kan vara av informant- eller respondentkaraktär där det förstnämnda förutsätter ett visst 

mått av källkritik för att förhålla sig till en mer granskande funktion, exempelvis för att kartlägga 

ett händelseförlopp som ägt rum. För att besvara frågeställningarna används i denna studie 

respondentundersökning, vilket Esaiasson m.fl. (2017) menar är den typ av undersökning som 
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lämpar sig för att undersöka svarspersoners uppfattningar och föreställningar. Grundläggande för 

att använda samtalsintervju med respondenter är att denna metod bygger på att synliggöra hur 

individer uppfattar en situation eller en utveckling, den syftar alltså inte till att få fram ifall deras 

uppfattningar kan anses vara sanna eller falska. Centralt för mitt syfte och frågeställningar är 

speciallärares syn på yrkesuppdraget, dess utformning och innehåll samt anknytningen till deras 

utbildningsbakgrund. Genom att utgå från deras perspektiv är målet att uppnå det som Kvale och 

Brinkman (2009) benämner; ”[…] att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening.” (s.13). Då det är speciallärarnas uppfattningar om sin 

yrkesroll och tankar som knyter an till detta, så är det alltså speciallärarna själva och deras 

tankegångar som är studieobjekt. 

Pilotintervju 

Under kursen Vetenskaplig teori och metod II under höstterminen 2018 genomfördes en 

pilotintervju som utgick från det syfte och frågeställningar som formulerats i detta examensarbete. 

En justering gällande frågeställningarna gjordes efter pilotintervjun med efterföljande 

transkribering inför kommande examensarbete. Då jag upptäckte att en forskningsfråga var alltför 

omfattande formulerad delades denna upp i två separata frågor. För pilotintervjun hade en 

intervjuguide utarbetats, denna fungerade väl och behölls i stort sett oförändrad med undantag för 

en viss bearbetning gällande ordval och formuleringar, ändringarna syftade till att öka tydligheten i 

frågorna.   

 

Min pilotintervju och efterföljande justeringar inför föreliggande examensarbete kan ses i ljuset av 

Denscombes (2016) resonemang om att en pilotstudie kan pröva syfte och frågeställningar för att 

ge forskaren kunskap om lämplig utformning inför kommande studie. Även Kvale och Brinkman 

(2009) talar om liknande fördelar av pilotstudier i forskningssammanhang. Författarna framhåller 

nyttan av en pilotintervju för att praktiskt använda, och vid behov ändra, intervjuguiden efter att 

ha prövat den.  

Urval  

En kombination av urvalsprinciper ligger till grund för studiens urval av respondenter. En typ av 

strategiskt urval som beskrivs av Bryman (2018) är målstyrt urval. Denna urvalsmetod bygger på 

principen att med studiens syfte som utgångspunkt göra ett urval av personer som har kunskap 

om, eller på annat sätt berörs av, det studien avser att undersöka. Det målstyrda urvalet kan utöver 

de initiala kriterierna även inbegripa ett så kallat snöbollsurval. Processen innebär då att en 

förfrågan om deltagande vidarebefodras från personer som är relevanta för undersökningen till 

andra personer som uppfyller de aktuella villkoren. Bryman poängterar att ”Som forskare behöver 

man vara på det klara med vilka kriterierna är ”[…] (Bryman, 2018, s. 496). Kriteriena för 

deltagande i denna studie utgjordes av 1) examen från speciallärarutbildningen med specialisering 
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mot språk-, skriv- och läsutveckling, och 2) erfarenhet som verksam speciallärare. Via eget och 

kollegors kontaktnät mailades en förfrågan om deltagande i studien till elva speciallärare med 

relevant utbildnings- och yrkesbakgrund. Ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 1) bifogades 

i utskicken. Samtliga speciallärare arbetar inom grundskolan och sex av dem visade intresse för att 

delta. En av dem som visat intresse blev dock sjukskriven innan intervjutillfället och avböjde 

sedermera deltagandet, dock erbjöd sig denne att vidarebefordra mitt informations- och 

samtyckesbrev till två andra speciallärare med samma specialisering. Den ena av dessa två tackade 

ja och antalet medverkande speciallärare i studien uppgår därmed till sex stycken. Alla deltagande 

speciallärare arbetar inom grundskolans årskurser 1-9 och de har olika arbetsplatser, ingen av dem 

är anställd på samma skola.    

Genomförande 

Under vårterminen 2019 genomfördes intervjuerna med de aktuella speciallärarna på olika skolor i 

två kommuner. Intervjuerna ägde rum på respektive speciallärares arbetsplats i ett ostört rum och 

varade i cirka 30-35 minuter. Med respondentens samtycke dokumenterades intervjuerna med hjälp 

av ljudupptagning på dator och sparades sedan som ljudfil, jag förde även anteckningar under 

intervjuerna. Jag utgick från den intervjuguide som hade utarbetats (bilaga 2) och då intervjuerna 

var semistrukturerade byggde de på teman med möjlighet att vara flexibel för att kunna följa upp 

svar (Kvale & Brinkman, 2009). Uppvärmningsfrågor ställdes inledningsvis, dessa syftade till att ta 

reda på bakgrundsuppgifter. De efterföljande tematiska frågorna var öppet formulerade för att vid 

behov kunna efterföljas av uppföljningsfrågor i syfte att ytterligare utforska tidigare given 

information. Exempel på uppföljande frågor är: ”Skulle du vilja utveckla det du sa tidigare 

angående…?” Vid behov ställdes sonderande och preciserande frågor om det var något som hade 

förbigåtts eller behövdes beröras vidare, exempelvis ”Vilka menade du när du pratade om..?”. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att omformuleringar av den givna informationen kan bidra till en 

mer korrekt tolkning och förståelse av respondentens svar. Jag stämde av svarens centrala delar i 

slutet av varje tema i enlighet med intervjuguidens indelning, avstämningarna gjordes med hjälp av 

tolkningsfrågor för att säkerställa att jag uppfattat respondenten korrekt. 

Databearbetning och analysmetod 

Under bearbetnings- och analysprocessen var studiens syfte och frågeställningar centrala. Fokus 

riktades mot att kunna besvara frågorna och presentera ett relevant resultat. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) bidrar arbetet med transkribering till att få en överblick över empirin och 

underlättar på så sätt en kommande analys. Det första steget i processen innebar att efter ett flertal 

genomlyssningar gjordes en transkription ordagrant, men omvandlades från talspråk till skriftspråk 

för att underlätta genomläsningen. Jag valde att transkribera utan detaljer såsom betoningar, pauser, 

suckar och liknande. Valet av detta tillvägagångssätt grundades på Kvale och Brinkmanns (2009) 
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resonemang kring relevans relaterat till vad respondenter i en intervju säger, snarare än hur de säger 

det. För att i processens andra steg kunna analysera innehållet i ett mer koncist format så 

sammanfattades respondentens svar genom meningskoncentrering vilket innebär att långa 

uttalanden pressas samman till en kärnfull formulering. Citatet nedan från en av respondenterna 

och efterföljande sammanfattning utgör ett exempel på meningskoncentrering: 

Jag känner att det är både fördelar och nackdelar med att till exempel kvalitetsarbete är 
mycket upp till en själv […] Man behöver satsa på att utveckla pedagogik och 
undervisningsmetoder, lärarna vill ju. Det är sällan rektorn säger nej till idéer som man har 
och tar upp direkt eller med biträdande. Fast oftast så frågas det inte heller om vad som 
behövs för att genomföra förslag. […] det blir liksom upp till en själv att fundera och fixa 
och organisera så det får bli lite i mån av tid och ork. Just den delen går nog i perioder 
skulle jag säga. 

Sammanfattning genom meningskoncentrering: Utvecklingsarbete genomförs självständigt, på eget 

initiativ och med fria händer.     

 

Fördelarna med denna teknik kan beskrivas som att ett huvudsakligt innehåll framhävs utan att 

innebörd eller väsentligheter förloras och att det ger forskaren en skarpare översikt av materialet i 

sin analys (Bryman, 2018; Esaiasson m.fl., 2017; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 

2009). Genom meningskoncentrering underlättades bearbetningsprocessens tredje steg där 

materialet analyserades och organiserades genom sortering under teman utifrån studiens  

forskningsfrågor (Bryman, 2018; Esaiasson m.fl., 2017). Dessa teman återfinns även i 

intervjuguidens uppbyggnad och består av; 1) Speciallärares arbetsuppgifter 2) Yrkesrollens 

koppling till utbilningsbakgrund och 3) Specialiseringens funktion i yrkespraktiken. På så sätt ligger 

bearbetnings- och analysarbetet till grund för resultatdelarnas tematisering (Bryman, 2018; 

Esaiasson m.fl., 2017). Gällande frågeställningen som berör arbetsuppgifter identifierades under 

analysprocessen tre huvudsakliga typer. Jag valde då att göra en uppdelning i delteman och använde 

kategorierna Undervisande och undervisningsrelaterat arbete, Kartläggande och utredande arbete, 

samt Utvecklande och förebyggande arbete. Bryman (2018) beskriver att delteman som identifieras 

i det empiriska materialet bör kategoriseras och ”[…] förse forskaren med en grund för en teoretisk 

förståelse av hans eller hennes data” (Bryman, 2018, s. 703). Vidare påpekas även vikten av att den 

tematiska kategoriseringen ska ha en koppling till litteratur och tidigare forskning inom området. 

Grunden för de indelningar jag valde förekommer på liknande sätt i tidigare studier gällande olika 

typer av specialpedagogiskt arbete (jfr Ahlberg, 2015; Byström, 2018; Göransson m.fl., 2017; 

Hammar Chiriac, 2009; Möllås, Klang & Göransson, 2017). Även redovisning av resultaten sker 

utifrån denna tematiska indelning kopplad till frågeställningarna, samt med de delteman som 

identifierades under bearbetnings- och analysarbetet. Esaiasson m.fl. (2017) menar i likhet med 

Bryman (2018) att tematiseringar och kategoriseringar kan användas på olika sätt och i flera delar 

av forskningsprocessen. I resultatredovisningen exemplifieras mina val gällande tematisk indelning 

och mina tolkningar underbyggs med hjälp av citat. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

I och med att kvalitativ intervju användes som metod yttrar sig validitet och reliabilitet på ett annat 

sätt jämfört med om en kvantitativ metod hade valts. Reliabilitet handlar om resultatets påverkan 

av tillfälligheter och huruvida ett likartat resultat kan uppnås i förnyade undersökningar. I kvalitativa 

forskningssammanhang är det ett omdiskuterat begrepp (Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 2015). 

Gällande reliabilitet för intervjuer menar Kvale och Brinkman (2009) att påverkansfaktorer kan 

bestå av omedvetet ledande frågor eller reaktioner hos intervjuaren, vilket är av stor vikt för 

intervjuaren att vara medveten om och i möjligaste mån undvika. En stärkande aspekt kan också 

vara användningen av en intervjuguide. Genom att använda en intervjuguide kan slumpmässiga 

olikheter undvikas vid intervjuerna och bidra till att frågorna som ställs är av likartad karaktär utan 

större betydelsebärande förändringar (Kvale & Brinkman, 2009). En medvetenhet om min roll som 

intervjuare, användning av intervjuguiden och ett konsekvent upplägg är därmed 

reliabilitetsaspekter som jag har haft i åtanke under mina intervjutillfällen. I fråga om 

databearbetning menar Esaiasson m.fl. (2017) att slarv med transkribering, hörfel som orsakar 

missförstånd och ouppmärksamhet kan orsaka sämre reliabilitet. Ett sätt att minimera detta i min 

studie har varit att lyssna igenom ljudupptagningarna flera gånger samt att granska och bearbeta 

transkriberingen noggrannt. Bryman (2018) använder ett alternativt begrepp för reliabilitet i form 

av pålitlighet, och framhåller att tydliga beskrivningar av forskningsprocessens alla faser stärker en 

studies pålitlighet genom att läsaren kan granska, följa och värdera på vilket sätt resultatet uppnås 

och bedöma sannolikheten för likartade resultat vid andra tillfällen.    

 

Validitet diskuteras ofta i termer av huruvida forskningen undersöker det som var avsett att 

undersökas. Motsvarande benämningar som förekommer inom kvalitativ forskning är begreppen 

trovärdighet och överförbarhet (Bryman, 2018; Esaiasson m.fl., 2017). För en studie med 

samtalsintervju som metod kan en intervjuguide med tematiserade områden utifrån 

frågeställningarna öka validiteten genom att den bidrar till att fokus faktiskt behålls på det som 

avsikten är att undersöka. Esaiasson m.fl. (2017) skriver att det är intervjuarens uppgift att 

organisera en grundstruktur som minimerar att samtalet hoppar fram och tillbaka, samt se till att 

uppmärksamheten återkommer till området om samtalet breddar sig. Att organisera och strukturera 

intervjuerna genom att använda tematiserade områden kan på så sätt ses som ett led i att öka 

validiteten. Ytterligare ett sätt att öka validiteten är att i intervjuguiden använda sig av 

uppföljningsfrågor för att få mer innehållsrika svar som ökar chansen att studien fångar det som 

avses att undersökas. Även att använda tolkande frågor i slutet av intervjun för att stämma av att 

olika svar har förståtts såsom respondenterna avsåg att bli uppfattade kan bidra till studiens giltighet 

gällande datainsamlingen samt för efterföljande bearbetning och analys av empirin (Esaiasson m.fl., 

2017).  
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Bryman (2018) menar att generaliseringsfrågan inte är oväsentlig inom den kvalitativa forskningen, 

däremot kan resultaten från kvalitativa studier svårligen generaliseras till en större population. 

Generaliserbarhet beskrivs ta sig andra uttryck: ”Resultaten från den kvalitativa forskningen ska 

istället generaliseras till teori och inte till populationer” (Bryman, 2018, s. 485). Att denna studie 

med sex respondenter skulle kunna vara generaliserbar på en större grupp skulle synnerligen vara 

att dra förhastade slutsatser. Däremot kan intervjuerna betraktas spegla respondenternas verklighet 

och teorianknytningen avhandlas vidare i diskussionsavsnitten.  

Etiska överväganden  

I riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2017) gällande god forskningssed anges att forskning är viktigt 

och nödvändigt för både samhällets och individernas utveckling. Detta forskningskrav uttrycker att 

metoder ska förbättras och kunskaper ska fördjupas samt att forskning inte ska hindras utan rimlig 

anledning. Det finns även ett individskyddskrav vars innebörd tydliggör att samhällets medlemmar 

inte önskar insyn i sina livsförhållanden, och inte heller ska bli utsatta för fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Inget av kraven är absoluta utan måste ständigt vägas mot varandra. 

De fyra forskningsetiska krav att följa i denna studie utgörs av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att de intervjuade 

speciallärarna har blivit informerade om studiens syfte samt att deras deltagande sker på frivillig 

grund och kan avbrytas närsomhelst om de så önskar, i enlighet med informationskravet respektive 

samtyckeskravet. Utifrån konfidentialitetskravet informerades deltagarna om att 

resultatredovisningen sker utan personuppgifter och på ett sådant sätt att enskilda deltagare inte 

ska kunna identifieras. Nyttjandekravet klargjordes genom att användningen av materialet 

begränsas till denna studie och makuleras vid slutförandet. Samtycke från de deltagande 

speciallärarna inhämtades genom ett informations- och samtyckesbrev som mailades ut innan 

intervjutillfället (se bilaga 1). Det informerade samtycket kan betraktas vara av särskild betydelse i 

samtalsintervjuer då utformningen närmar sig det vardagliga samtalet och det förutsätter ett 

klarläggande för de intervjuade personerna om att de ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson m.fl. 

2017). Även Denscombe (2016) tar upp vikten av att deltagarna i en intervju ska ge informerat 

samtycke i samband med att forskare ska vara öppna och tydliga med sina intentioner för att 

säkerställa ett respektfullt och ärligt arbetssätt. Med anledning av detta lade jag vikt vid att fråga 

deltagarna vid intervjutillfället om något var otydligt eller behövde klarläggas gällande studien eller 

det i förväg utskickade informations- och samtyckesbrevet som de undertecknat, samt för att 

uppmuntra speciallärarna att ställa eventuellt uppkomna frågor kring studien.   
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Resultat och analys 

Nedan presenteras det empiriska materialet. Resultatredovisningen är direkt kopplad till 

forskningsfrågorna och struktureras med rubriker och underrubriker enligt den tematiska indelning 

som beskrivits i metoddelen:  

1. Speciallärares arbetsuppgifter 
a. Undervisande och undervisningsrelaterat arbete 
b. Kartläggande och utredande arbete 
c. Utvecklande och förebyggande arbete 

2. Yrkesrollens koppling till utbildningsbakgrund 
3. Specialiseringens funktion i yrkespraktiken 

Min första frågeställning redovisas genom att arbetsuppgifterna delas in under tre underrubriker. 

Den andra och tredje frågeställningen redovisas under respektive huvudrubrik. Studiens syfte är att 

undersöka speciallärare som yrkesgrupp, därför kommer intervjusvar och citat inte specificeras 

individuellt eller knytas till enskilda speciallärare. Citat som finns med i texten syftar till att 

exemplifiera intervjusvar och tydliggöra resultatet, min avsikt är även att de kan utgöra exempel på 

de tolkningar jag gjort inom ramen för studiens analysarbete. 

Speciallärares arbetsuppgifter 

Undervisande och undervisningsrelaterat arbete 

Samtliga respondenter uppger att undervisning upptar en stor del av deras arbetstid, gemensamt är 

att undervisningen sker främst med individuella elever men även i smågrupper. Respondenterna 

uttrycker att deras insatser rör sig både inom ramen för särskilt stöd och extra anpassningar. Vidare 

beskriver speciallärarna en likartad bild kring organisatorisk utformning av insatser, där elevers 

behov av särskilt stöd lyfts till elevhälsan för ställningstagande, beslut tas efter utredning och 

eventuellt åtgärdsprogram upprättas. Respondenternas delaktighet i arbetet med extra anpassningar 

och medverkan inom ordinarie undervisning avgörs till största delen av dem själva, vanligtvis efter 

samråd med elevhälsa, arbetslag och enskilda lärare. Gemensamt för de olika stödinsatserna är att 

speciallärarna också är involverade med dokumentation som medföljer, det uttrycks vara en 

tidskrävande del i arbetet. Formerna för det administrativa beskrivs som att både bistå lärare i 

arbetet och självständigt ansvara för dokumentation.   

 

Alla speciallärare utom en berättar att de medverkar inom ordinarie undervisningssituationer på 

olika sätt. Två av dem berättar att deras stöd i klass vanligtvis innebär att de bidrar med extra 

stöttning till elever, arbete med lektionsstruktur och studiero eller att de på annat sätt fungerar som 

extra vuxenstöd med anledning av att elevgruppen upplevs som ”stökig” eller ”kunskapsmässigt 

svag”. Dessa två speciallärare uttrycker olika för- och nackdelar med upplägget, de nämner dock 

att de i mycket liten grad påverkar undervisningsinnehållet. Ordinarie lärare ansvarar för 
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undervisningens innehåll, planering och utformning medan respondenternas funktion beskrivs vara 

begränsad till lektioners praktiska genomförande. En av respondenterna uttrycker: 

Ärligt talat, ibland känner jag mig mer som någon slags assistent eller resurs än som 
speciallärare och lärarkollega. 

Respondenten fortsätter berätta att denne och ordinarie lärare skulle vilja strukturera upp 

samarbetet och samplanera i högre grad, men de saknar avsatt tid för detta. Övriga respondenter 

beskriver att deras insatser i klass huvudsakligen grundas på hur sammansättningen ser ut i aktuella 

elevgrupper. Som exempel anges att det kan vara många elever i en och samma klass som är i behov 

av olika anpassningar och att det i dessa fall ofta blir svårt för läraren att hinna med att anpassa och 

stötta eleverna i tillräcklig omfattning. Uppmärksammandet av individuella behov och att 

identifiera vilken typ av anpassningar som är lämpliga beskrivs som svårhanterligt för lärare i sådana 

situationer.  

[…]det liksom samlas kluster av olika brister […]blir ju nästan omöjligt för läraren som blir 
gråhårig till slut. Ta som exempel att i en klass har du två, tre stycken som behöver 
genomföra prov muntligt och enskilt, några som har svårt med fokus och behöver extra 
individuella instruktioner eller konstant peppning. Några som är nyanlända och behöver 
jättemycket hjälp med allt språkligt, ett par elever som har otroligt svårt med allt teoretiskt, 
typ förståelsearbete, och självständighet. Och lägg till övriga tjugo elever.  

Speciallärarna beskriver att deras insatser inom undervisningen behöver vara flexibla och ofta 

utformas med kort varsel tillsammans med klass- eller ämneslärare. Även om de skulle önska mer 

tid till samplanering så förekommer det bara delvis. Som exempel på hur arbetet kan ta sig uttryck 

nämns ansvar för extra genomgångar och kompletterande förklaringar i smågrupper, kortare pass 

med färdighetsträning samt extra stöd med ämnesspråk och bearbetning av begrepp. 

Respondenterna berättar om ett skiftande upplägg med ett i förväg bestämt fokus på specifika 

elever vilka bedöms gynnas särskilt av speciallärarstöd, eller att stödet riktas olika beroende på vilket 

innehåll som ska behandlas vid just det aktuella tillfället.  

 

Den respondent som enbart har individ- och gruppundervisning utanför klassrummet, berättar att 

upplägget till stor del beror på otillräcklig tillgång till specialpedagogisk kompetens. Skolan måste 

därför prioritera elever med omfattande problematik och mycket specifikt utformat stöd. 

Respondenten upplever uppdraget som präglat av åtgärdande arbete, exempelvis beskrivs 

insatserna utgå ifrån att ”prioritera det mest akuta”.   

Ansökningar och beslut om speciallärarstöd går via elevhälsan. Annars skulle jag bli 
anstormad. Vi var två specare förut och inte ens då räckte det till. 

Respondenten berättar vidare att hen har varit ensam speciallärare på skolan nästan ett helt läsår, 

då skolan inte lyckats ersätta den tidigare speciallärarkollegan. Hen menar att det är en tung 

belastning för personalen och till stor del kommit att styra det specialpedagogiska arbetet. Samtliga 

elever som specialläraren arbetar med beskrivs ha olika typer av funktionsnedsättningar, exempelvis 
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kombinationer av neuropsykiatriska diagnoser. Detta upplevs som särskilt problematiskt då 

respondenten menar att hen inte har tillräckliga kunskaper om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och konsekvenser därav. Eftersom området endast berördes ytligt i 

speciallärarutbildningen har hen fortbildat sig genom nätbaserade kurser från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. 

 

Ett flertal respondenter beskriver att de tillsammans med arbetslagen arbetar aktivt med att utveckla 

olika former för stöd, samarbete och samundervisning. Som exempel på samarbetsformer anges 

att vid vissa tillfällen ansvara för undervisningen i klassrummet medan ordinarie lärare ger stöd till 

elever, uppdelade lektionspass och halvklassundervisning. Respondenterna beskriver att insatser 

inom klassens ram uppskattas av lärarna och framhåller att det är fördelaktigt för eleverna då det 

bidrar till ett inkluderande arbetssätt. Två av respondenterna berättar dock om tillfällen där kollegor 

inledningsvis inte var positiva till arbetssättet eller ifrågasatt att stöd skulle ges av dem själva. Den 

ena specialläraren uttrycker ett resonemang kring vad som kan orsaka motstånd: 

Jag tror att det mycket handlar om gamla vanor och tankemönster. En kollega sa direkt nåt 
i stil med ”men inte kan väl jag det där, det måste ju vara mycket bättre om du gör det”. 
När jag påpekade att hon är den som har ämneskunskaperna och är en duktig lärare så 
vände hon faktiskt, det var nog mest en spontan reaktion.  

Ett par respondenter uttrycker att de också har mötts av en slags övertro på speciallärarens arbete, 

det beskrivs som ett antagande om att speciallärarna ska kunna ”fixa” det mesta och att elever i 

svårigheter ska ”lämnas över” till dem.  

 

Speciallärarna berättar vidare att de bistår i arbete med extra anpassningar på olika sätt och att de 

själva, men även lärare och rektorer, anser att det är en betydelsefull del av deras arbetsuppgifter. 

Ett par respondenter som har arbetat längre som speciallärare jämfört med övriga intervjupersoner 

nämner att det är en uppgift som upptar betydligt mer än förut. Som exempel på hur arbetet 

gestaltas nämns att introducera alternativa lärverktyg för elever, vara behjälplig med att anpassa 

prov- och bedömningssituationer, intensivundervisningsperioder av olika slag, genomföra 

nationella prov enskilt med elever, införskaffa samt föreslå tillrättalagt material, alternativa 

läromedel och anpassade tillvägagångssätt. Strukturerad lästräning i korta pass under en viss tid 

med individuella elever nämns också vara en extraanpassning som speciallärarna ansvarar för.  

 

Gemensamt för alla respondenter är att de är verksamma inom många områden och olika ämnen, 

samt att arbetsuppgifterna inte är avgränsade till specialiseringsområdet. Alla respondenter uppger 

exempelvis att de arbetar med olika insatser i matematik, såsom kartläggningar, extraanpassningar 

och särskilt stöd i ämnet. Ett flertal berättar även om arbetsuppgifter som de är tveksamma till 

huruvida dessa borde ligga inom specialläraruppdraget. Respondenterna uttrycker att andra 

yrkesgrupper såsom skolkurator eller psykolog lämpligen borde hantera de uppgifter som betraktas 
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ligga utanför specialläraruppdraget, som exempel anges arbete relaterat till problematisk 

skolfrånvaro, hembesök till apatiska barn med svåra trauman, kontakter med barn- och 

ungdomspsykiatri, socialtjänst och ideella organisationer samt stödsamtal med elever på grund av 

orsaker utanför skolsituationen såsom svåra hemförhållanden. Ett par respondenter berättar också 

att det ingår i deras arbete att skriva olika slags ansökningar om bidrag, handlingsplaner och annan 

dokumentation inom områden som inte anses ingå i det specialpedagogiska arbetsområdet.  

Kartläggande och utredande arbete 

Kartläggningar och utredningar av olika slag uppges också av respondenterna vara en arbetsuppgift 

som upptar mycket av deras tid. Alla sex speciallärare genomför utredningar av olika slag. Vanligast 

förekommande är utredningar av en elevs behov av särskilt stöd, kartläggningar av behov gällande 

svenska som andraspråk, pedagogisk kartläggning som en del av basutredningar, läs- och 

skrivutredningar inför remisser till logoped samt pedagogiska utlåtanden inför ansökan om särskola 

eller i samband med ansökningar om tilläggsbelopp. Beskrivningarna av arbetsgången framstår som 

relativt likartade och kan sammanfattas med att elever på olika sätt lyfts till respektive skolas 

elevhälsoteam varefter beslut fattas hur ärendet kan tas vidare och huruvida speciallärarna ska ta 

vid för att genomföra någon typ av fördjupad utredning. Flertalet speciallärare beskriver att 

utredningsarbetet periodvis upptar mycket av deras tid. 

 

I övrigt är speciallärarna behjälpliga med kartläggningar av kunskaper då nya elever tas emot på 

skolan eller om lärare ber om hjälp med bedömningar av annat slag, exempelvis om de känner sig 

osäkra på vilka extra anpassningar som de bör göra för en elev. Alla respondenter utom en är också 

delaktiga i kartläggningar på gruppnivå, dessa kartläggningar ingår i fastställda screeningplaner som 

skolorna använder. Den respondent som inte arbetar med screeningar menar att kartläggningar av 

hela klasser endast genomförs i form av bedömningsstödet i matematik och svenska från 

Skolverket för årskurs 1-3. Respondenten anser att undervisande lärare oftast har så pass god 

kännedom om sina elever att införandet av tester enligt ett schema är onödigt.  

 

Övriga speciallärare uttrycker att de ser ett antal fördelar med att ansvara för systematiska 

avstämningar, exempelvis att de bidrar till en överblick på gruppnivå inför resursfördelning och en 

tydlig bild av hur elever utvecklas över tid. Testerna som alla elever genomför årskursvis beskrivs 

också ge en god grund till att identifiera styrkor och svagheter för att fånga upp de elever som 

behöver mer stöd eller större utmaningar. Om indikationer av detta slag uppmärksammas i testerna 

beskriver respondenterna att deras roll kan innebära rådgivning till lärare om fortsatt undervisning 

eller riktade insatser med de aktuella eleverna. En aspekt som särskilt påtalas är resultatens funktion 

gällande ett ökat fokus på undervisningens effekt och omgivande faktorers påverkan istället för på 

elever. En av speciallärarna poängterar att hen upplever vikten av det på följande sätt:  
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Jag tycker att en mer relationell syn är otroligt viktig inom skolan. Att blicken hamnar mer 
på sammanhanget och miljön istället för på elever. I analysen av testerna med lärarna märks 
det […] man byter ut pratet om att eleverna har dåliga kunskaper eller är omotiverade mot 
hur vi kan hitta andra arbetssätt i ämnet. 

En annan respondent uttrycker: 

Om en klass ligger lågt inom ett område så blir det tydligt, det kan ju liksom inte vara fel 
på alla elever utan att det beror på att undervisningen inte har nått fram. 

Respondenterna ger uttryck för att ett perspektiv som tar hänsyn till grupper och större helheter 

kan leda till diskussioner om bristande måluppfyllelse men utan att det måste hänföras till brister 

hos individen. En respondent betonar även betydelsen för verksamhetens utveckling: 

Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som kan behöva insatser så man ska inte bortse 
från individuella behov. Fast om vi fastnar där så utvecklas vi inte. Man utvecklar ju inte 
undervisningen om man bara tittar på enstaka elevers resultat. 

Överlag beskriver respondenterna att de har en aktiv roll under arbetets gång och att de ser ett 

flertal mervärden utöver kartläggningen av ämneskunskaper.    

Utvecklande och förebyggande arbete 

Alla respondenter anger att de har åtaganden som kan relateras till en utvecklande eller 

förebyggande funktion i verksamheten. Hälften av respondenterna har nedsättning i arbetstid 

under den period som de leder specifika utvecklingsprojekt; två av speciallärarna leder Läslyftet1 

och en speciallärare leder Specialpedagogik för lärande2. Det innebär att de ansvarar för 

kompetensutveckling på den egna skolan och två av dem berättar att de också fungerar som 

handledare på huvudmannanivå.  

 

Flertalet respondenter berättar att de i sin tjänst har handledning med kollegor eller kvalificerade 

samtal av något slag. Två av speciallärarna beskriver att arbetet främst sker utifrån ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv med arbetslag och individuella lärare. Övriga har ett flexibelt upplägg: 

Det är inte ett fast fokus, lärarna har möjlighet att boka in en halvtimme och kan då lyfta 
vad de känner är aktuellt. Ett annat alternativ är att arbetslag meddelar önskemål och då 
bokas gemensam handledning in på mötestid. 

                                                 

 
1 Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-skolan 

 
2 Skolverkets kompetensutvecklingsinsats för stärkt specialpedagogisk kompetens  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/specialpedagogik-for-larande---for-alla-

grundskollarare 
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Ibland är det ämnesrelaterat eller hör ihop med undervisning och ibland helt annat. Det är 
väldigt vanligt att lärarna vill bolla frågor gällande bemötande och hur man kan hantera 
eller förhindra svåra situationer.    

Ofta är det kanske mer rådgivning egentligen, specifika saker. Till exempel hur man kan 
kompensera för nedsatt arbetsminne eller liknande. Fast sådant är ju många gånger bra för 
alla elever […] så man kan väl betrakta det som att vi tillsammans jobbar med studieteknik 
eller sånt som leder till en mer tillgänglig skola helt enkelt. Jag leder en träff en gång per 
månad och planerar då inför det, vi kallar det för pedagogiskt forum. 

 

Samtliga speciallärare menar att de på sina arbetsplatser har stora möjligheter att komma med egna 

förslag och driva utvecklingsprojekt, exempelvis har en respondent intierat ett läsfrämjande projekt 

med läshund på skolan. En respondent ansvarar för en utbildningsinsats med målsättningen att 

implementera lågaffektivt bemötande bland skolpersonal. En annan respondent organiserar 

kollegialt lärande där lärare systematiskt genomför observationer hos varandra med schemalagd 

uppföljning och diskussioner för ökad måluppfyllelse. 

 

Trots att flertalet respondenter berättar om arbete kopplat till skolutveckling påpekas att denna del 

av uppdraget ändå inte upplevs vara prioriterat av skolledningen. En av speciallärarna uttrycker det 

på följande sätt: 

Det blir liksom ofta ett passivt stöd uppifrån. Typ att de är positiva och tycker det är bra 
men inte mer än så, som att de tänker kör på du liksom.   

Ett undantag beskrivs vara de tidigare nämnda kompetenssatsningarna från Skolverket då 

rektorerna beskrivs vara mer delaktiga och tid avsätts enligt Skolverkets rekommendationer. 

Flertalet respondenterna menar att de trots varierande ledningsstöd ofta är drivande i 

utvecklingsfrågor, i vissa fall tillsammans med förstelärare eller andra lärarkollegor.  

 

En av respondenterna berättar att hen nästa läsår ska leda ett större projekt på skolan där alla 

undervisande lärare ska delta. Projektet handlar om språkutvecklande undervisning då många lärare 

har uttryckt att det finns ett behov av att få bättre verktyg att möta de elever som varit i Sverige 

kort tid eller har språkliga svårigheter av olika slag. Respondenten poängterar att det är bra att 

lärarna efterfrågar kompetensutveckling: 

Det är ett kortsiktigt sätt att tänka när man prioriterar bort kompetenshöjningar. Hur ska 
man då behålla lärare? Klart de söker sig någon annanstans. Känner faktiskt att min 
kompetens inte tillvaratas på bästa sätt heller, om det blir så. 

Speciallärarnas beskrivningar speglar sammanfattningsvis att samtliga speciallärare har en viss 

utvecklande funktion på skolorna, men att de till stor del upplever att de själva måste vidmakthålla 

och driva arbetet på egen hand. Vidare framställs att inriktningen på arbetet övervägande styrs av 
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respondenterna själva utefter de områden som speciallärarna väljer att föreslå eller som kollegorna 

efterfrågar. Skolledningen beskrivs ha en positiv men ofta passiv roll. 

Yrkesrollens koppling till utbildningsbakgrund  

Respondenterna uttrycker att speciallärarutbildningen har varit central på varierande sätt för deras 

arbete, både i praktisk bemärkelse och för hur de uppfattar eller utformar sin roll i verksamheten. 

Utbildningens betydelse betonas för en fördjupad kompetens gällande aspekter av barns 

språkutveckling och att detta används på en mängd olika sätt i det dagliga arbetet. Inställning till 

metoder, material och utformning av undervisning uppges vara baserat på ett vetenskapligt 

förhållningssätt som till stor del förankrats genom speciallärarutbildningen. 

Innan speciallärarutbildningen hade jag nog inte ett lika kritiskt öga. Nu känns det till 
exempel som att jag granskar läromedel med lupp och jag vill alltid sitta med vid 
nybeställningar. 

Även kunskaper om handledning och kvalificerade samtal kring ämnesdidaktiska frågor nämns av 

respondenterna vara områden från utbildningen som kommer till användning i yrkespraktiken.  

 

Flertalet speciallärare framhåller särskilt att utbildningen har resulterat i att deras yrkesutövande på 

ett medvetet sätt präglas av ett relationellt perspektiv där fokus ligger på skolorganisation och 

elevers möten med lärmiljön. De menar att dessa utgångspunkter formar deras yrkespraktik trots 

att de även arbetar med individuellt riktade insatser. Som exempel nämns stöd som sätts in utifrån 

resultat på screeningtester. Vid screeningar anges blicken riktas mot hur undervisningen kan 

utvecklas för att bättre möta alla elever, men att man samtidigt måste kompensera för utfallet där 

och då genom insatser. Respondenterna ger ytterligare exempel genom att arbete med anpassningar 

prioriteras för att undervisning inom klassens ram ska kunna möta elevers olika förutsättningar på 

ett inkluderande sätt. Ännu en aspekt som nämns är målsättningen med att utveckla arbetssätt med 

speciallärarstöd i klassrumssammanhang och att utöka olika former av samundervisning med andra 

lärare, detta framställs som viktigt i en strävan mot en mer tillgänglig miljö i skolan. En respondent 

uttrycker: 

[…] och omgivningen betyder inte bara det kunskapsmässiga, utan också om att elever 
måste få vara delaktiga i gemenskapen med klasskompisar. Mycket socialt sker i 
klassrummet […] undervisning i klassrummet handlar inte bara om inlärning, enligt mig.    

Kollegornas attityder och skolledningens uttalade stöd påpekas vara viktiga förutsättningar för ett 

inkluderande arbetssätt på skolan. Ett par respondenter berättar att de på tidigare arbetsplatser 

upplevt en mer ”förlegad” syn på speciallärarrollen och förväntningar på att nästan uteslutande 

arbeta med enskilda elever, vilket inte överensstämde med hur de önskade arbeta. 
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Respondenterna berättar också om att de efter speciallärarutbildningen mötts av utmaningar i 

yrkespraktiken som de saknade beredskap för. Ett gemensamt drag i berättelserna framgår genom 

att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskrivs utgöra en stor del av elevgruppen 

de möter och att utbildningen inte anses ha berört området i motsvarande omfattning. Några av 

speciallärarna berättar att de har läst in sig på litteratur inom området eller genomgått 

uppdragsutbildningar på arbetsplatsen, men att de skulle behöva mer kunskaper.  

Specialiseringens funktion i yrkespraktiken 

Gällande fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper inom specialiseringsområdet uttrycker samtliga 

lärare att denna kompetens är en viktig del av deras kompetens. Dels i samband med det direkta 

arbetet med elever men även i samband med områden som att stötta kollegor i frågor kring 

språkutveckling och pedagogiska konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter. 

Det händer ganska ofta att lärare kommer för att prata om oro kring elever. De undrar till 
exempel om dyslexi i samband med att elever går långsamt framåt i sin läs- och 
skrivutveckling. Då har vi ett samtal om det och nästan alltid kan jag bemöta deras oro […] 
jag tycker nog att jag har den kunskapen. Jag känner att kollegorna har ett stort förtroende 
för mig som jag kan förvalta och inte minst är det kanske viktigt att kunna bolla med någon.  

Respondenterna framhåller att kunskaperna från speciallärarutbildningens specialisering är en 

förutsättning för att i sin yrkesroll kunna göra professionella bedömningar av vilka insatser som är 

lämpliga för elever i svårigheter i sin språk- läs- och skrivutveckling. De uttrycker att de känner sig 

trygga med de kunskaper de har inom området och att de upplever sig som kompetenta. Språklig 

påverkan i olika skolämnen beskrivs ha betonats i utbildningen och speciallärarna uppger att de tar 

detta i särskilt beaktande på ett flertal sätt, som exempel anger en respondent att det första hen gör 

när en lärare lyfter eventuella svårigheter i matematik är att titta på begreppsförståelse och hur 

eleven processar textuppgifter eller instruktioner. Flertalet speciallärare menar att den specialiserade 

kompetensen kommer till nytta i allt från att kritiskt granska läromedel till direkt med elever. Något 

som nämns flertalet gånger är också specialiseringens betydelse för att göra professionella 

pedagogiska utredningar. En respondent jämför med sin egen yrkespraktik innan 

speciallärarutbildningen: 

Jag jobbade ju som spec före jag utbildade mig och det är enorm skillnad nu. Men jag insåg 
nog inte innan vilken betydelse det skulle ha. […] visst jag kände till olika lästester och 
sådant sedan tidigare och kunde redovisa resultat typ. Men nu arbetar jag ju med en helt 
annan medvetenhet, jag känner att jag kan tolka och analysera resultat kvalitativt för att 
hitta vägar framåt. Det är stor skillnad det.    

En annan speciallärare uttrycker liknanade tankegångar angående sin kompetens i området före 

och efter speciallärarutbildningen: 



 

 38 

Jag vet vad jag håller på med. Vem som helst kan göra och tycka eller köra på lite känsla 
och erfarenhet men det är inte samma sak som att motivera val och faktiskt kunna basera 
dem på någon typ av vetenskaplig grund. Den förankringen har jag från min utbildning. 

Samtidigt som alla respondenter uppger att de arbetar enligt sin specialisering med elevers språk-, 

läs- och skrivinlärning så poängterar de att arbetsuppgifterna inkluderar betydligt fler områden än 

så. Samtliga speciallärare uppger att de på olika sätt arbetar med elever som har 

koncentrationssvårigheter, elever som behöver stöd i socialt samspel eller har utmanande 

beteenden. Några respondenter nämner att deras kompetens inom specialiseringsområdet kan ha 

en viktig funktion också i dessa sammanhang. En respondent formulerar sig på följande sätt: 

Nästan allt handlar om språk. På ett eller annat sätt. 

Respondenten fortsätter sitt resonemang med att betona vikten av språkliga aspekter för att skapa 

tydlighet och struktur, i samband med kunskapsutveckling och för socialt fungerande 

kamratrelationer.  

 

Alla respondenter arbetar med att ge stöd till elever i matematikämnet och flertalet betonar att 

deras kunskaper inom området har en stor betydelse för det riktade stödet inom matematik som 

de arbetar med, samtidigt som de talar om att matematikutveckling egentligen utgör ett eget 

specialiseringsområde för speciallärare. En viss kluvenhet gällande skiljelinjer för specialiseringarna 

framträder hos några av respondenterna. De menar att det finns svårigheter med att särskilja 

språkligt förståelsearbete i matematik och matematikutveckling som eget område.  

Diskussion 

Diskussionsavsnittet utgörs av tre delar; Resultatdiskussion, Diskussion utifrån teoretiska 

perspektiv och Metoddiskussion. Resultaten diskuteras inledningsvis utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. Därefter förs en diskussion utifrån studiens teoretiska 

perspektiv och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och 

speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen är vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare 

med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras 

utbildning och specialisering. Sammanfattningsvis framkommer resultat som bekräftas av tidigare 

forskning, till exempel ett dominerande inslag av undervisning i speciallärares arbetsuppgifter 

(Byström, 2018; Göransson m.fl., 2017; Göransson m.fl, 2015; Lindqvist, 2013). Dock framträder 

i föreliggande studie resultat som visar en delvis annorlunda bild kring uppfattningar om 
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undervisning i en specialpedagogisk kontext, i fråga om andra yrkesgruppers inställning till 

individuellt inriktad specialundervisning. Till skillnad från tidigare studier där arbete med 

individuella elever har ansetts av andra profesionella inom skolan vara den huvudsakliga uppgiften 

i det specialpedagogiska uppdraget (Gerrbo, 2012; Giota & Emanuelsson, 2011, Lindqvist, 2013) 

upplever respondenterna lärares och rektorers uttalade stöd för arbetssätt som innebär alternativ 

till traditionell specialundervisning med enskilda elever. Dessa andra yrkesgruppers inställning 

synliggörs i speciallärarnas beskrivningar av attityder mot arbetet att utveckla former för 

speciallärarinsatser inom ramen för ordinarie undervisning och för att öka och prioritera 

speciallärares arbete med extraanpassningar inom undervisningen. 

 

En stor del av specialläraruppdraget utgörs alltså av undervisningsrelaterat arbete kopplat till elever 

i svårigheter, samtidigt som speciallärarna själva uttrycker vikten av att lyfta blicken till att se ett 

bredare sammanhang där utformningen av undervisning och lärmiljöer problematiseras. På så sätt 

kan en komplexitet skönjas mellan speciallärarnas uttalade förhållningssätt och den faktiska 

tyngdpunkten i arbetet. Liknande kontraster har synliggjorts av forskare vid tidigare tillfällen. I 

Göransson, Lindqvist och Nilholms (2015) artikel synliggörs att speciallärares och 

specialpedagogers inställningar speglar ett förhållningssätt där tyngdpunkten läggs på miljöns 

betydelse för skolsvårigheter. Trots denna inställning upptas den största delen av deras arbete av 

arbete riktat mot individuella elever, vilket kan betraktas som ett dilemma i speciallärarrollen. 

 

Även kartläggningar och utredningar uppskattas periodvis utgöra en stor andel av 

specialläraruppdraget, vilket ligger i linje med uppdelningen av specialpedagogiskt arbete enligt 

tidigare forskning (Byström, 2018; Göransson m.fl., 2017; Göransson m.fl, 2015). I föreliggande 

studie framträder, utöver tidsfördelning och arbetets innehåll, en yrkesetisk dimension i 

respondenternas beskrivningar av arbetet. I resonemang om speciallärarutbildningens roll relaterat 

till yrkespraktiken poängterar ett flertal respondenter utbildningens betydelse för ett relationellt 

perspektiv i deras arbete. Detta perspektiv hävdas exempelvis i speciallärarnas tankegångar om sin 

roll i screeningars genomförande och testernas syfte. Respondenterna uttrycker att de i 

kartläggningarna kan bidra till att lärarna i högre grad reflekterar över undervisning på gruppnivå 

och därigenom minskar fokus på resultat som en följd av individuella elevers eventuella brister. 

Även screeningresultatens formativa funktion i den fortsatta undervisningen anges vara 

betydelsefullt för en ökad tonvikt på undervisningens och sammanhangets möjligheter till 

påverkan. Speciallärarna uttrycker på så sätt vad som kan betraktas vara ideologiska aspekter på sitt 

arbete. Detta resultat kan ses i ljuset av von Ahlefeld Nissers (2014) slutsatser om att speciallärares 

och specialpedagogers relationella perspektiv påverkar deras yrkespraktik och professionella 

ställningstaganden. Utifrån von Ahlefeld Nissers resonemang om relationellt betingade synsätts 

direkta koppling till specialpedagogiskt arbete är respondenternas beskrivningar av kartläggande 
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arbete och värderingar relaterade till utbildningen särskilt intresseväckande då redogörelserna kan 

anses utgöra exempel på hur en sådan koppling kan gestaltas i praktiken.   

 

I beskrivningarna av arbetsuppgifter rörande skolutveckling framgår att speciallärarna upplever 

stora möjligheter till att föreslå och styra utvecklingsprojekt inom en mängd olika områden. 

Respondenternas frihet att initiera och driva utvecklingsfrågor menas dock vara beroende av att de 

själva vidmakthåller skolutveckling som en del av specialläraruppdraget. Behovet att bevaka 

utvecklingsarbetet kopplas till att ett visst mått av bristande prioritering och ointresse från 

skolledningens sida uppfattas förekomma i jämförelse med övrigt förekommande arbetsuppgifter 

inom specialläraruppdraget. Detta beskrivs utgöra en svårighet för respondenterna genom att 

tillräckligt med tid inte avsätts och på så sätt påverkar möjligheterna till ett systematiskt upplägg. 

Ett flertal studier har sedan tidigare påvisat att utvecklingsarbete är ett område som är eftersatt och 

svårerövrat för speciallärare och specialpedagoger (Byström, 2018; Göransson m.fl., 2015; Klang 

m.fl., 2017; Lindqvist, 2013). Tidigare forskning har dock i hög grad haft ett kartläggande perspektiv 

där det främst genom kvantitativa studier har konstaterats att utvecklingsarbete förekommer i 

begränsad omfattning, snarare än att titta närmare på hur och varför. I de fall tänkbara orsaker eller 

underliggande skäl har inkluderats i undersökningarna har sällan yrkesgruppernas egna 

uppfattningar i frågan stått i fokus eller undersökts djupare. Kvalitativa studier har genomförts i 

mycket begränsad omfattning. Utifrån forskningsläget blir det svårt att relatera till tidigare studier 

gällande respondenternas behov av att själva slå vakt om utvecklingsarbete samt rektorers passivitet 

och bristande prioritering av skolutvecklingsfrågor. Resultatet i föreliggande studie baserad på 

speciallärares uppfattningar kan därmed endast sättas i jämförelse med den svenska studien av 

Byström (2018) där liknande tendenser i speciallärares yrkespraktik synliggjordes. 

Svåråtkomligheten för utvecklingsarbete inom det specialpedagogiska uppdraget beskrivs även i 

internationell forskning där tendenserna har påvisats för specialpedagogiska yrkesgrupper i 

Storbritannien, Irland och Nordirland (Abbott, 2007; Cole, 2005; Fitzgerald & Radford, 2017) 

genom att strategiska uppdrag inom skolans verksamhet för att arbeta på grupp- och 

organisationsnivå har haft svårt att få fäste. Studier har synliggjort att förväntningar gällande direkt 

arbete med elever i skolsvårigheter har haft företräde och försvårat etableringen av 

specialpedagogiskt arbete relaterat till skolutveckling (Crowther, Dyson och Millward, 2001; 

Lauchland & Grieg, 2015).  

 

Specialiseringens omsättning i praktiskt handlande och betydelse för respondenternas arbete 

omtalas i ett flertal sammanhang. De fördjupade didaktiska kunskaperna förefaller vara den del i 

speciallärarnas utbildningsbakgrund som skattas högst och anses ha störst relevans i yrkespraktiken. 

Samtliga respondenter arbetar inom specialiseringsområdet, men även med uppgifter inom andra 

ämnesområden. Liknande tendenser med arbete både inom och utanför specialiseringsområdet 

framgår i Byströms (2018) studie av speciallärare mot språk-, skriv- och läsutveckling. I likhet med 
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bilden som framträdde i Byströms undersökning genomfördes stödinsatser i matematik av alla 

respondenter. Byström resonerar kring att det kan indikera en bristande förståelse för speciallärares 

olika specialiseringar och betraktar ämnesöverskridande arbete som bekymmersamt. En liknande 

inställning återfinns inte bland speciallärarna i föreliggande studie, tvärtom uttrycks en tveksamhet 

mot strikta gränsdragningar mellan språk och matematik och de framhåller sina kunskaper som 

användbara även för att arbeta med insatser inom andra områden. Respondenternas tillförsikt till 

sin kompetens att ge stöd kan jämföras med studien av Ahl och Takala (2014) där det framgick att 

speciallärarna i hög grad upplevde sin kompetens som god för arbete med elever i behov av stöd 

samt att de tenderade att hysa en stor tilltro till den egna förmågan.  

 

Gällande speciallärarnas inställning till olika typer av arbetsuppgifter uttrycks däremot en 

tveksamhet och kritisk inställning mot vissa arbetsuppgifter utan koppling till ett didaktiskt 

innehåll, såsom psykosociala insatser och stödsamtal utifrån personliga förhållanden. Ett flertal 

uppgifter av denna karaktär beskrivs av de flesta respondenterna ingå i arbetet. Även arbete med 

administration och dokumentation utanför det pedagogiska området omnämns på ett kritiskt sätt 

av respondenterna. Den stora spridningen av respondenternas arbete kan jämföras med 

Göransson, Lindqvist, Möllås, Almqvist och Nilholms (2017) studie av förekommande 

specialpedagogiskt arbete. I denna undersökning kartlades en stor variation av specialpedagogiska 

arbetsuppgifter inom skolans verksamhet. Vad spridningen utgjordes av mer specifikt redovisades 

inte i studien men bilden av en bred variation i arbetet återfinns i respondenternas beskrivningar.  

Diskussion utifrån teoretiska perspektiv 

I denna studie har jag valt att ta avstamp i den professionaliseringsaspekt som Brante formulerar 

som ”professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning” (Brante, 2009. 

s.15). Abbotts (1988) tankar kring betydelsen av en akademisk kunskapsbas för att göra anspråk på 

vissa arbetsuppgifter betonar vikten av ett sådant samband. Min ambition har varit att synliggöra 

på vilket sätt kännetecknande professionsinslag kan skönjas i speciallärarnas beskrivningar av sitt 

arbete och sina akademiska kunskaper från speciallärarutbildningen. Mina analysverktyg utgörs av 

de professionsteoretiska begrppen abstrakt kunskap, osäkerhet/risk och autonomi (Brante, 2009). 

 

Abstrakt kunskap utgår ifrån att en professions kompetensområde kan fånga upp problem och 

monopolisera problemområden utifrån det kunskapssystem som yrkesgruppen representerar. För 

speciallärare skulle den abstrakta kunskaper kunna betraktas utgå ifrån ett kunskapssystem i form 

av specialpedagogisk utbildning med behörighetsgivande examen. Abstrakt kunskap skulle på så 

sätt kunna kopplas till särskild kompetens inom specialiseringsområdet, men även rymmas inom 

en breddad specialpedagogisk insikt såsom examensordningens målbeskrivningar anger. 

Problemområdet skulle då kunna utgöras av komplexa skolsituationer och utmaningar inom 
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verksamheten som bedöms kräva specialpedagogisk kompetens eller specifika och fördjupade 

ämnesdidaktiska kunskaper.  

 

I resultatet framgår att respondenterna förefaller inneha en slags expertstatus kring elever i 

skolsvårigheter och i synnerhet inom områden relaterade till den ämnesdidaktiska kompetensen. 

Det visar sig genom beskrivningar av hur lärare uppsöker respondenterna för samtal och 

rådggörande i samband med bemötande av exempelvis utmanande beteenden och funderingar 

kring elevers kunskapsutveckling, eventuella läs- och skrivsvårigheter eller annan språklig 

problematik. Även lärares tilltro till respondenternas kompetens för att identifiera behov av extra 

anpassningar och utformningen av dessa tolkas spegla ett monopol på problemområdet. 

Arbetsgången inom elevhälsoarbetet tydliggör att ansvar som förknippas med deras abstrakta 

kunskap tillfaller speciallärarna och uppgifter såsom utredningar delegeras till dem. 

Respondenterna upplever att förtroendet för deras kunskaper är högt inom verksamheten, vilket 

uppfattas positivt när det finns en tydlig förankring till speciallärares akademiska kunskapsbas. 

Respondenternas redogörelser kan även tolkas som att det finns vissa missuppfattningar kring de 

abstrakta kunskaper som yrkesgruppen har. Med anledning av att angivna arbetsuppgifter 

inkluderar till exempel hembesök till traumatiserade barn, bidragsansökningar och samtal kring 

svåra hemförhållanden kan missuppfattningar kring speciallärares abstrakta kunskap betraktas leda 

i riktning mot andra professioners problemområden. Följden riskerar då att bli att speciallärarna 

tilldelas arbetsuppgifter som inte kan relateras till deras akademiska kunskapsbas. Respondenterna 

gör inte anspråk på nämnda arbetsuppgifter utan beskriver snarare ett motstånd till att de inkluderas 

i specialläraruppdraget. Respondenterna beskriver att de anser att åtagandena lämpligen bör skötas 

av en annan yrkesgrupp, exempelvis skolkurator vars kompetens bygger på ett 

beteendevetenskapligt eller psykosocialt kunskapssystem. 

 

Osäkerhet/risk bygger på omgivningens förväntningar gällande mängden osäkerhet en profession 

förmår hantera i form av att minimera olika typer risker. Risker karaktäriseras i 

professionsteoretiska sammanhang av företeelser och fenomen som kräver någon typ av 

expertkunskap. Om förväntningarna och riskernas komplexitet blir alltför höga kommer 

professionens utförande att brista, och förtroendet för den professionella minska. En alltför låg 

komplexitet i risker och utförande kan innebära andra yrkesgruppers övertagande av professionens 

arbetsområde eller att outbildade kan upplevas utföra arbetsuppgifterna på ett jämbördigt sätt. En 

balansgång mellan osäkerhet och risker blir därför nödvändig för att etablera och vidmakthålla en 

profession. Inom skolan skulle begreppet osäkerhet kunna relateras till kunskapsutveckling, 

måluppfyllelse eller andra skolsvårigheter. Riskerna kan då betraktas vara de olika orsakerna till 

svårigheter i skolsituationen eller bristande måluppfyllelse, vilka behöver hanteras med hjälp av 

särskild kompetens. Dessa risker måste hanteras oavsett om orsakerna betraktas ligga i miljön eller 

hos individen, och för speciallärare blir deras faktiska handlande ett sätt till att minimera riskerna. 
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Utifrån ovannämnda perspektiv på de professionsteoretiska begreppen visar respondenternas 

beskrivningar att yrkespraktiken till övervägande del präglas av förmågan att hantera osäkerhet och 

risker som kollegor lyfter till dem i olika sammanhang. Att riskerna har en komplexitet som 

motsvarar respondenternas kompetens synliggörs i resultatet då kollegor väljer att söka vägledning 

från respondenterna i arbetet med extra anpassningar. Lärares efterfrågan på handledning och råd 

från speciallärarna gällande elevers begrepps- och språkutveckling, läromedel eller utifrån en oro 

kring elevers läs- och skrivinlärning indikerar att lärarna anser att dessa frågor kräver just den 

specifika kompetens som innehas av respondenterna. Speciallärarna skildrar i och med detta att 

utbildningens kunskaper inom kvalificerade samtal kommer till användning i yrkespraktiken och 

bidrar till deras förmåga att hantera osäkerhet. Respondenterna redogör för att de känner sig trygga 

med sina kunskaper från specialiseringen och att de omsätts på olika sätt och inom olika 

ämnesområden. Insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd till elever i svårigheter samt 

utredningsarbete framhålls som områden där tilltron till den egna kompetensen är särskilt stark. 

Respondenterna berättar vidare att förväntningarna från lärarna upplevs som höga, men betonar 

att förväntningarna anses kunna infrias utifrån den akademiska kunskapsbasen från 

speciallärarutbildningen.  

 

Ett specifikt område i yrkespraktiken avviker dock genom att inte kännetecknas av en balans mellan 

osäkerhet och risk. Här kan alltså en bristande överensstämmelse mellan förväntningar och riskers 

komplexitet urskiljas i respondenternas uppfattningar om sitt specialläraruppdrag. Detta framgår i 

respondenternas skildringar av att det inom skolan finns ett stort behov av att hantera 

frågeställningar kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Då området inte ingick i 

den akademiska kunskapsbasen från speciallärarutbildningen upplevs till viss del en osäkerhet i 

arbetet, exempelvis beskriver en respondent osäkerheten som ett bekymmer vid tillfällen när lärare 

har funderingar och vill rådgöra med specialläraren. Ändringar i examensmålen3 för speciallärare 

och specialpedagoger innebär att kurser inom området numera utgör en del i både speciallärar- och 

specialpedagogutbildningarna och därmed ingår yrkesgruppernas kunskapssystem. Sammantaget 

kan resultatet tolkas som att speciallärarnas arbete förmår hantera en stor mängd osäkerhet i deras 

handledande, undervisande och utredande funktion i verksamheten. Riskernas sammansättning 

framstår därmed som relativt balanserade i förhållande till abstrakt kunskap förvärvad från 

speciallärarutbildningen.  

 

Autonomi som kännetecken för en profession bygger på möjligheter till att fatta självständiga beslut 

som är direkt kopplade till den professionellas praktiska handlande. I studiens resultat framträder 

en bild som kan uttydas vara motsägelsefull. Respondenterna framstår ha en självständighet som 

                                                 

 
3 Ändringar för specialpedagogiska utbildningar som påbörjats efter 1 juli 2018 (SFS 2017:1111), se tabell 1. 
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är genomgripande inom vissa delar men klart avgränsad inom andra. Autonomi i fråga om en 

handlingsfrihet att i den dagliga verksamheten utforma och lägga upp det egna arbetet framstår 

som omfattande. Flertalet respondenter beskriver arbetsuppgifter och förväntningar på 

speciallärarrollen där yrkespraktiken tycks innehålla stort självbestämmande och handlingsfrihet. 

De berättar att de till stor del utformar sitt eget schema och själva ansvarar för att lägga upp och 

genomföra sitt arbete, även om insatser också planeras i samråd med elevhälsan och lärare. 

Speciallärarna betonar att denna flexibilitet är en viktig del i deras arbete då de kan komma att 

behöva omprioritera sin tid och sina insatser med kort varsel.  

 

Samundervisning och samarbete med andra lärare inom ramen för ordinarie undervisning framstår 

som en mer kontrollerad och begränsad del av arbetet då ett respondenterna beskriver färre 

möjligheter till att fatta självständiga beslut kring sitt handlandet eller kunna påverka planering och 

utformning av undervisningsinnehållet. Ett par respondenter uttrycker att deras inflytande i 

klassrummet under lektioner i princip är obefintligt. I dessa fall beskrivs deras roll som att 

huvudsakligen assistera ordinarie lärare och spontant stötta elever utifrån de aktuella 

förutsättningarna. Orsakerna anges vara övervägande praktiska och tidsmässiga begränsningar där 

gemensam planeringstid till viss eller stor del saknas. Resultatet blir att respondenterna ofta deltar 

i det som ordinarie lärare planerat. Respondenterna uttrycker att de inte har någon önskan om att 

”ta över” undervisningen men att de och lärarna ser det som förmånligt att kunna utvecka arbetet 

och samplanera mer. Även gällande respondenternas arbete med utveckling av verksamheten 

framträder en dubbelbottnad bild där de uppger att det finns stora möjligheter att föreslå idéer och 

genomdriva egna förslag. Samtidigt upplever speciallärarna att det kan uppstå svårigheter att aktivt 

driva utvecklingsarbete genom en avsaknad av förutsättningar och aktivt stöd. Det uppfattas till 

stor del bero på passivitet och sviktande tonvikt på denna typ av arbete från skolledningens sida.  

 

Sammanfattningsvis kan, utifrån Brantes (2009) tre teoretiska begrepp abstrakt kunskap, 

osäkerhet/risk och autonomi, uttolkas att speciallärarens yrke som profession till stor del karaktäriseras 

av professionstypiska kännetecken. Brante (2009) menar att det finns vissa utmärkande drag för 

vad som markerar en profession och att empiriska undersökningar bör använda kännetecknande 

professionsinslag som riktmärke för sitt forskningsfokus. Genom att tillämpa den 

professionsteoretiska definitionen av abstrakt kunskap som analysverktyg tydliggörs att 

kompetensen från speciallärarutbildningen är det underliggande kunskapssystem som används av 

speciallärarna för att hävda abstrakt kunskap och därigenom sin position i verksamheten.  

 

Abbott (1988) menar, liksom Brante (2009), att den akademisk kunskapsbasen är en förutsättning 

för att etablera och vidmakthålla en profession. I resultaten uttolkas att respondenterna förmår 

minska osäkerhet i verksamheten genom att deras kunskaper motsvarar riskernas komplexitet. 

Speciallärarnas professionella handlande tycks på så sätt motsvara de professionsteoretiska 
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begreppens innebörd genom att de hanterar specifika behov eller svårigheter (osäkerhet) i 

verksamheten genom sin fördjupade kompetens för arbetet eller orsakerna (riskerna).  Det område 

där en obalans mellan begreppen framkommer gäller arbete och kunskaper kring elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Respondenterna anser att deras kunskapssystem, 

utbildning, inte förberett inför mötet med denna elevgrupp. Mot bakgrunden att kurser inom detta 

område sedan 1 juli 2018 (SFS 2017:1111) lagts till i speciallärar- och specialpedagogutbildningarna 

kan justeringar som motsvarar uppkomna behov ses utgöra en del av en 

professionaliseringsprocess för de specialpedagogiska yrkesgrupperna. Tillägget i utbildningarna 

kan betraktas utifrån Abbotts (1988) resonemang om att professioner återfinns som delar av sociala 

system vilket innebär att professioner till stor del formas av sitt sammanhang. Även Brante (2009) 

menar att utvecklingen av en profession sker genom ett förlopp och steg som hänger samman.    

 

Speciallärarna uttalar även att arbetet utgår från de kunskaper som förvärvades i deras utbildning 

och specialiseringsområde. Därmed kan ytterligare ett professionstypiskt kännetecken tolkas 

framträda i form av en akademisk kunskapsbas som utgångspunkt för kompetent yrkesutövning. 

Gällande det tredje begreppet, autonomi, synliggörs stora möjligheter till att fatta självständiga beslut 

i merparten av speciallärarnas arbetsuppgifter. Begränsningar återfinns främst i deras arbete med 

samverkan och samundervisning där praktiska aspekter såsom otillräcklig tid för samplanering 

resulterar i ett mindre inflytande och handlingsutrymme för respondenterna. Respondenterna 

uttrycker att arbetssättet är under utveckling vilket skulle kunna sättas i relation till en pågående 

professionaliseringsprocess.  

Metoddiskussion  

Centralt för mitt syfte har varit att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares 

arbetsuppgifter genom att undersöka förekommande uppfattningar hos speciallärare om deras 

yrkespraktik, utbildning och specialisering. Valet av metod baserades på metodens 

ändamålsenlighet utifrån detta syfte och överväganden kring användbarheten för att besvara mina 

frågeställningar. Intervjuer av informantkaraktär är passande för en mer granskande funktion och 

kan vara ett lämpligt val för att kartlägga händelseförlopp som ägt rum. Valet föll därför på att 

använda respondentintervjuer då dessa lämpligen kan användas för att synliggöra individers 

tankesätt och uppfattningar om situationer. I och med det måste jag också förhålla mig till att 

metoden inte kan anses få fram verkliga förhållanden eller sanningar (Bryman, 2018; Denscombe, 

2016). Det blir upp till min läsare att bedöma huruvida resultaten kan betraktas spegla andra 

kontexter än de som respondenterna beskriver. Kvale (2009) påpekar att det i respondentintervjuer 

finns en risk för att den intervjuade beskriver hur något borde gå till istället för hur det faktiskt går 

till i praktiken. Denna aspekt hölls i åtanke under genomförandet av intervjuerna genom att framstå 

som neutral och objektiv. Jag försökte medvetet undvika kroppsspråk eller miner som kunde tänkas 

påverka respondenterna eller ha inverkan på intervjusituationen. Trots att jag har tagit tänkbara 
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påverkansfaktorer i beaktande är det inte möjligt att påstå att den typ av risk som Kvale (2009) 

påtalar har undvikits. Utifrån mitt syfte anser jag dock att respondentintervju visade sig vara det 

lämpligaste tillvägagångssättet utifrån att speciallärares tankar och uppfattningar var det centrala 

för mina frågeställningar. Jag kan inte hävda att jag har fått fram objektiv information eller 

redogörelser som kan avgöras vara sanna eller falska. För att klarlägga hur respondenterna arbetar 

i verkligheten hade jag behövt komplettera mina intervjuer med observationer eller intervjuer med 

andra, såsom kollegor och elever. Däremot kan redogörelserna betraktas spegla respondenternas 

verklighet såsom de uppfattar den och förmedla deras syn på sin yrkesroll. 

 

I och med att jag använde mig av meningskoncentrering som verktyg kunde jag redan tidigt i 

bearbetningsprocessen få en god överblick av mitt empiriska material. Det underlättade den initiala 

bearbetningen och efterföljande tematisk indelning. Användningen av meningskoncentrering som 

verktyg medförde dock en risk för minskad objektivitet i analysprocessen då tekniken oundvikligen 

innebär en tolkning av vilka delar i materialet som ska bedömas vara mest väsentliga. Genom att 

informationens omfång ska komprimeras måste ett visst urval ske. När data skulle sammanställas 

till ett mer koncist format blev jag tvungen att pressa samman information och utesluta de delar 

som jag bedömde saknade relevans. För att säkerställa så långt som möjligt att jag inte gjorde 

omotiverade urval eller sorterade bort relevant information blev det därmed av stor vikt att jag i 

processen kontinuerligt förhöll mig medveten om det som Kvale (2009) framhåller; att forskarens 

ständiga fokus ska ligga på att framhäva det huvudsakliga innehållet utan att innebörd eller 

väsentligheter förloras. På så sätt försökte jag hela tiden behålla mitt forskningsfokus i sikte. Utifrån 

detta arbetssätt bedöms att analysmetoderna fungerade väl och bidrog till en systematisk och 

organiserad struktur i bearbetningen. 

Konklusion 

Det övergripande syftet har varit att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares 

arbetsuppgifter. Avsikten har även varit att undersöka uppfattningar hos speciallärare med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras 

utbildning och specialisering.  I studien har resultat framkommit som pekar på att den övergripande 

bilden av specialläraruppdraget bekräftar tidigare forskning. Det praktiska arbetets fördelning med 

tyngdpunkten på undervisning samt utredande och utvecklande arbete i fallande ordning kan 

utifrån tidigare studier bedömas vara förväntat (Ahl & Takala, 2014; Byström, 2018; Göransson 

m.fl., 2017; Klang m.fl., 2017; Lindqvist, 2013). Å andra sidan var inte mitt forskningsintresse 

främst riktat mot fördelningen eller omfattningen av olika områden och arbetsuppgifter i 

uppdraget, utan snarare mot speciallärarnas syn på vilket innehåll arbetesuppgifterna har, hur 

speciallärararbetet gestaltas i praktiken och vilka uttryck arbetet tar i förhållande till 

utbildningsbakgrunden.  
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De resultat som har kommit fram genom speciallärarnas upplevelser och beskrivningar av 

yrkespraktiken har synliggjort fördjupande aspekter som jag i tidigare forskning har funnit 

svåråtkomliga då de fåtal studier som har riktats mot speciallärare som yrkesgrupp främst har varit 

kvantitativa.  Inga generella slutsatser kan naturligtvis dras utifrån en undersökning med så pass få 

antal medverkande respondenter som i föreliggande studie. Resultaten kan dock tänkas bidra med 

ett inifrån-perspektiv på yrkesrollen, dess praktiska gestalning och speciallärares egna uppfattningar 

kring kopplingen till deras utbildningsbakgrund. Denna typ av kunskap om yrkesrollen är svår att 

hitta i befintligt forskningsläge.  

 

Det framstår som att yrkesrollen dels är väletablerad, med höga förväntningar på 

speciallärarkompetensen från lärares och rektorers sida, och dels är i utveckling enligt nya behov 

och sammanhang. Respondenterna beskriver en dynamisk dimension av speciallärarrollen där nya 

arbetssätt samt former för undervisning och samarbete prövas. Det som kan uttolkas framträda ur 

ett professionsteoretiskt perspektiv med Brantes (2009) teoretiska begrepp abstrakt kunskap, 

osäkerhet/risk och autonomi som analysverktyg är att speciallärarrollen till övervägande del speglar 

professionstypiska känntecken. Resultaten tillsammans med Brantes (2009) respektive Abbotts 

(1988) resonemang om att professioner är yrken som utgår ifrån en vetenskaplig grund och som 

gör anspråk på arbetsuppgifter utifrån sin akademiska kunskapbas samt formas av sitt sammanhang 

kan tolkas i form av att speciallärare som profession befinner sig i en process samtidigt som deras 

yrkespraktik är i utveckling.  

Fortsatt forskning 

Jag anser att forskning riktad mot speciallärare som yrkesgrupp behövs i fortsatt och ökad 

omfattning. Tidigare forskning riktad mot speciallärarrollen och frågor som knyter an till 

speciallärares utbildningsbakgrund har till stor del genomförts i samband med 

specialpedagogrollen. Även om gemensamma ytor är av intresse och jämförelser mellan de 

specialpedagogiska uppdragen kan ge viktig kunskap behövs också yrkesrollerna undersökas 

separat. För att speciallärare ska kunna positionera sig som yrkesgrupp behöver den tillhörande 

akademiska basen ha egna ben att stå på. Speciallärare inriktas mot olika områden genom 

utbildningens specialisering, forskning utifrån olika aspekter knutna till detta kan också anses vara 

av stor vikt. Inte minst för att specialläraryrket och speciallärarutbildningen ska ha möjlighet att 

utvecklas behövs en vetenskaplig bas som utgår ifrån de egna villkoren och förutsättningarna.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide  

 

Inledande frågor: 

 Utbildningsbakgrund?  

 År i yrket?  

 Anställning/erfarenhet? 

Tematiska frågor:  

Yrkesroll och arbetsuppgifter 

 Hur skulle du beskriva din yrkesroll och ditt uppdrag på skolan? 

 Beskriv hur den specialpedagogiska funktionen organiseras i verksamheten? Kollegor? 

 Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

o Arbetssätt/utformning/arbetsområden? 

o Fördelning/omfattning/tidsåtgång? 

o Utmaningar? 

 Har du arbetsuppgifter som du tycker att du ska ha, som du inte har nu? I så fall-beskriv 

dessa? Hur skulle du motivera anledningen till att dessa borde tillfalla dig? 

 Har du arbetsuppgifter som du tycker att du inte ska ha, som du har nu? I så fall-beskriv 

dessa? Hur skulle du motivera anledningen till att dessa inte borde tillfalla dig? 

Utbildningens koppling till praktiken: 

 Vilka teoretiska kunskaper från din utbildning som helhet anser du att du har praktisk 

användning av i ditt arbete?  

 Beskriv hur dessa kunskaper kommer till användning? 

 Vilka förväntningar möts du av inom verksamheten på din roll som speciallärare? Hur 

överensstämmer dessa med din utbildningsbakgrund?  

 Vilka förväntningar har du på din roll som speciallärare utifrån din utbildningsbakgrund? 

Specialiseringens funktion 

 Vilka teoretiska kunskaper från din utbildning gällande elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling anser du att du har praktisk användning av i ditt arbete?  

 Beskriv hur dessa kunskaper kommer till användning? 

 Hur skulle du sammanfatta att din utbildning förberedde dig för yrkesutövningen som 

speciallärare?   
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Bilaga 2.  

Förfrågan om deltagande  

Mitt namn är Virginia Mari och jag skriver mitt examensarbete under våren 2019 inom speciallärarprogrammet, 

specialisering språk-, skriv- och läsutveckling, vid Uppsala universitet. Min studie fokuserar på yrkesrollen för 

speciallärare som i sin utbildning har en specialisering mot språk- skriv- och läsutveckling. 

 

Information om studien, syfte och genomförande  

Syftet med studien är att få ökad kunskap gällande speciallärarrollen, förekommande arbetsuppgifter och 

uppfattningar kring utbildningens överensstämmelse med yrkespraktiken. Det är av stor betydelse att få mer 

kunskap om speciallärare som yrkesgrupp och tillhörande utbildning då forskning inom området för 

specialpedagogisk yrkeskompetens till stor del fokuserats på specialpedagogrollen och/eller speciallärarrollen utan 

beaktande av specialisering. Som datainsamlingsmetod kommer jag att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer och intervjua speciallärare med relevant utbildningsbakgrund, jag beräknar att respektive intervju 

kommer att ta cirka 30-40 minuter. Intervjun genomförs på arbetsplatsen, eller på annan passande plats enligt 

överenskommelse. Intervjuerna kommer spelas in för att jag sedan ska kunna transkribera dem, endast jag och min 

handledare kommer att kunna ta del av materialet. Inga personuppgifter gällande namn, arbetsplats, utbildningsort, 

kön eller ålder kommer att finnas med i studien. Resultatet kommer redovisas så att enskilda speciallärare, skolor 

eller lärosäten inte ska kunna identifieras, i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Det färdiga 

examensarbetet publiceras i Uppsala universitetets databas DIVA och det insamlade materialet kommer då att 

makuleras.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Att delta i studien är frivilligt och du kan närsomhelst välja att 

avbryta utan att motivera varför. Jag skulle uppskatta ditt deltagande och ser fram emot din medverkan! 

Medgivande  

Jag har tagit del av informationen ovan och jag ger mitt samtycke till att delta. 

 

Underskrift…………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………… 

Datum………………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktuppgifter: 

 

 

 

Vid frågor: 

Virginia Mari 

virginia.mari.0190@student.uu.se 

070-740 03 44 

Handledare: 

Gunilla Lindqvist, docent och lektor 

 i pedagogik inr specialpedagogik, 

Uppsala universitet 

gunilla.lindqvist@edu.uu.se 
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