
 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  
Magisterexamen i specialpedagogik 
VT 2019 

 

”Wow, vad jag har längtat efter er 
profession…” 
En enkätstudie om vilka förväntningar lärare 
i årskurs F-6 har på speciallärare med 
inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 

 
"Wow, what I have longed for your profession ..." 
A questionnaire on what expectations teachers in grade F-6 have on 
specialist teachers with a focus on language, writing and reading 
development. 

 
 

Camilla Karlsson och Annika Olofsson 
 
 

 
 

  

 
Fakulteten för lärarutbildning  



 

 

 

Författare/Author  
Camilla Karlsson och Annika Olofsson 
 
Titel/Title  
”Wow, vad jag har längtat efter er profession…”  
En enkätstudie om vilka förväntningar lärare i årskurs F-6 har på speciallärare med inriktning språk-, 
skriv- och läsutveckling. 
 
"Wow, what I have longed for your profession ..." 
A questionnaire on what expectations teachers in grade F-6 have on specialist teachers with a focus on 
language, writing and reading development. 
 
Handledare/Supervisor  
Gloria Håkansson 
 
Bedömande lärare/Assessing teacher 
Lisbeth Amhag 
 
Examinator/Examiner 
Carin Roos 
 
Sammanfattning 
En upplevd otydlighet och förvirring kring speciallärarens uppdrag är bakgrunden till denna studie. Genom 
att ta reda på vad lärarna förväntar sig av professionen kan blivande speciallärare förbereda sig för den 
verklighet som väntar. Syftet med denna studie är att inom en kommun undersöka vilka förväntningar 
lärare i årskurs F-6 har på speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Data har samlats 
in genom en webbenkät som via rektorer sänts ut till verksamma lärare i årskurs F-6 inom en medelstor 
kommun i södra Sverige. Som teoretiskt analysredskap har Abbotts (1988) professionsteori använts. 
Resultatet visar att majoriteten av F-6 lärarnas förväntningar på specialläraren med inriktning språk-, 
skriv- och läsutveckling stämmer väl överens med det uppdrag som examensordningen (SFS  2011:186) 
beskriver. Det finns förväntningar att specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska 
utföra uppdrag som tillhör andra professioner i skolan och förväntningar att specialpedagogen ska utföra 
uppdrag som enligt examensordningen (SFS 2011:186) tillhör specialläraren med inriktning språk-, skriv- 
och läsutveckling. Lärarna i årskurs F-6 förväntar sig i mindre utsträckning att specialläraren ska arbeta 
med att leda pedagogiskt utvecklingsarbete i jämförelse med övriga uppdrag och förväntar sig att 
specialläraren i större utsträckning ska undervisa elever enskilt eller i mindre grupp än stötta elever i 
klassrummet. Studiens resultat bidrar med fördjupad kunskap kring professionen och vad det finns för 
förväntningar hos verksamma lärare i årskurs F-6. Insikten förbereder bemötandet av de förväntningar 
som finns. 
 
Ämnesord 
Examensordning, Jurisdiktion, Profession, Speciallärare, Språk-, skriv- och läsutveckling, Uppdrag, 
Yrkesroll 
 
 
 
  



 

 

Abstract 
A perceived ambiguity and confusion about special education teacher’s assignments is the background 
to this study. By finding out what teachers expect from the profession, prospective special education 
teachers can prepare for the reality that awaits. The purpose of this study is to investigate within a 
municipality the F-6 teachers' expectations of special educations teachers with a focus on language, 
writing and reading development. Data has been collected through a web survey that was sent to active 
F-6 teachers in a medium-sized municipality in southern Sweden via the principals. As a theoretical 
analysis tool, Abbott's (1988) Profession theory has been used. The result shows that the majority of the 
F-6 teachers' expectations of the special education teacher with a focus on language, writing and reading 
development are consistent with the assignment that the degree ordinance (SFS 2011:186) describes. 
There are expectations that the special education teacher in language, writing and reading development 
should perform assignments belonging to other professions in school and expectations that SENCO 
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groups rather than support students in the classroom. The results of the study contribute in-depth 
knowledge of the profession and the expectations of active F-6 teachers. The insight prepares to meet 
the expectations. 
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1. Inledning 

Wow, vad jag har längtat efter er profession. Ni är mycket saknade, 

de som jobbade försvann på 80-90-talet... (Lågstadielärare) 

Liknande respons fick vi från våra kollegor när de fick veta att vi skulle läsa till 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Vid djupare samtal 

upptäckte vi att det lärarna förväntade sig av oss inte helt verkade motsvara det som 

utbildningen skulle ge oss. Vi fick bilden av att lärarna förknippade speciallärararen med 

någon som i huvudsak tog sig an elever som inte föll inom ramen för deras undervisning. 

Att speciallärarens uppdrag innebar att arbeta med elever enskilt eller i mindre grupp. 

Visst kan undervisning av enstaka elever eller grupper vara en del av speciallärarens 

uppdrag, det som ryms inom ramen för extra anpassningar eller särskilt stöd (SFS 

2010:800), men speciallärarens uppdrag innefattar så väldigt mycket mer utifrån vad 

examensordningen (SFS 2011:186) beskriver. Enligt Byström (2018b) kan 

examensordningen för speciallärare tolkas som att den består av tre uppdrag: 

undervisning, utredning och utveckling (se avsnitt 2.3). Att det finns en otydlig bild av 

speciallärarens profession och uppdrag är kanske inte så förvånande då det från politiskt 

håll diskuterats speciallärarens vara eller inte vara. Mellan åren 1990 och 2008 utbildades 

det inte några speciallärare alls (se avsnitt 2.2). Speciallärarprofessionen regleras inte av 

skollagen (SFS 2010:800) och omnämns inte i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018), vilket medför att det inte är tydligt 

för lärarna att veta vad de kan förvänta sig av professionen. Vi har erfarit att det inte alltid 

är så att de som arbetar som speciallärare på en skola har någon speciallärarutbildning, 

vilket också kan ge konsekvenser för hur uppdraget utförs och ge en osann bild av vad 

speciallärarens uppdrag innebär. Idag finns det dessutom sex olika inriktningar för de som 

utbildar sig till speciallärare, samt en specialpedagogutbildning som innehåller flera 

likheter med speciallärarutbildningen vilket också kan medföra förvirring kring vad som 

egentligen är speciallärarens uppdrag. Dessutom påverkas uppdraget väldigt mycket av 

rådande ledning och organisation på skolorna. All denna otydlighet och risk för förvirring 

som vi upplever väckte intresset hos oss att undersöka verksamma lärares förväntningar 

på vår framtida profession, speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 
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Lindqvist (2013) menar att skilda föreställningar kring uppdrag och roller kan få 

konsekvenser för en pedagogisk praktik. Genom att få en bild av vad lärarna förväntar sig 

av professionen kan vi och andra blivande speciallärare förbereda oss på bästa sätt för 

den verklighet som väntar. Utifrån denna lärdom kan vi använda och utgå från all den 

kunskap som utbildningen rustat oss med, i mötet med eleverna och inför lärarnas 

förväntningar. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att inom en medelstor kommun undersöka vilka förväntningar 

lärare i årskurs F-6 har på specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 

 Vilka arbetsuppgifter förväntar sig lärare i årskurs F-6 ingå i uppdraget för 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling? 

 I vilken utsträckning förväntar sig lärare i årskurs F-6 att speciallärare med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska utföra de uppdrag som 

examensordningen (SFS 2011:186) beskriver? 

1.2. Studiens avgränsningar och definitioner 

Även om andra specialpedagogiska professioner, såsom specialpedagog och speciallärare 

med inriktning matematikutveckling, förekommer och omnämns i detta självständiga 

arbete ligger fokus i denna studie på specialläraren med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling. Speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling benämns i 

detta arbete antingen med dess hela titel eller enbart som speciallärare. Vid syftning på 

speciallärare med annan inriktning skrivs hela inriktningen ut. Detta gäller inte i avsnittet 

om tidigare forskning eftersom forskarnas definitioner har använts där. 

1.3. Centrala begrepp 

De centrala begrepp som anses vara betydelsefulla för detta självständiga arbete beskrivs  

nedan. 

Profession – En exklusiv yrkesgrupp som i vissa fall tillämpar abstrakt kunskap (Abbott, 

1988). Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet profession som offentligt 

anmält yrke. Yrkets status och auktoritet baseras på hög formell utbildning (NE, 2019). 
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Speciallärare – Examina på avancerad nivå som uppnås efter 90 högskolepoäng. 

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen förskollärarexamen eller 

motsvarande äldre examen och minst tre års yrkeserfarenhet krävs. Sex olika inriktningar 

finns; språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, 

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

1.4. Studiens upplägg 

Efter denna inledning kommer en bakgrund där styrdokument och riktlinjer med relevans 

för speciallärarens uppdrag beskrivs. I bakgrundskapitlet görs även en historisk 

tillbakablick på speciallärarens utbildning och roll samt ges en beskrivning av 

speciallärarens nutida uppdrag. Därefter följer ett kapitel med fokus på tidigare forskning 

som belyser speciallärarens profession, arbetsuppgifter och uppdrag. Efter det presenteras 

den teori som i detta självständiga arbete använts för att tolka och förstå lärares 

förväntningar på specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Sedan 

följer ett metodkapitel där det redogörs för metodval, enkätkonstruktion, pilotstudie, 

urval, bortfall, genomförande och bearbetning. Metodkapitlet avslutas med beskrivning 

av undersökningens tillförlitlighet samt vilken hänsyn som tagits till etiska överväganden. 

Därefter redovisas studiens resultat, vilket följs av slutsatser i punktform samt teoretisk 

analys. Det självständiga arbetet avslutas med ett diskussionskapitel som inleds med en 

diskussion kring de metodval som gjorts och följs av resultatdiskussion och förslag på 

vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de styrdokument och riktlinjer som är relevanta för speciallärarens 

uppdrag. Därefter ges en historisk tillbakablick på speciallärarens utbildning och roll. 

Avslutningsvis presenteras speciallärarens nutida uppdrag. 

2.1. Styrdokument och riktlinjer  

År 1994 undertecknade Sverige, tillsammans med de flesta andra staterna i Förenta 

nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), 

Salamancadeklarationen. Den bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna och FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning. Salamancadeklarationen handlar om hur undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd ska organiseras och uppmanar medlemsländerna att främja 

inkluderande undervisning (Svenska Unescorådet, 2006). 

Den grundläggande principen är att alla barn, närhelst så är möjligt, 

skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter 

eller inbördes skillnader. (Svenska Unescorådet, 2006, s. 18) 

Barnkonventionen är Förenta nationernas konvention med bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. Den är en bindande överenskommelse med syfte att påverka och 

förbättra barns förhållanden i världen. Barnkonventionens grundprinciper är vägledande 

och förmedlar att:  

 Alla barn har lika värde, samma rättigheter och får inte diskrimineras. 

 Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet. 

 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

 Barn har rätt att uttrycka sin mening och åsikt. Hänsyn ska tas utifrån ålder och 

mognad (Unicef, 2019). 

Enligt det första kapitlet med inledande bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800) ska 

utbildningen utformas i överenstämmelse med grundläggande värderingar och de 

mänskliga rättigheterna. Alla människors lika värde, individens frihet och integritet, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor betonas. Skolan ska ta hänsyn till barns 

och elevers olika behov. Eleven ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som 

möjligt. Vad som gäller för extra anpassningar och särskilt stöd behandlas i tredje kapitlet 



 

10 

 

som handlar om barns och elevers utveckling mot målen. Om det finns misstankar kring 

att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska genast stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ges. Visar sig 

de extra anpassningarna inte vara tillräckliga görs en anmälan till rektor, som skyndsamt 

ska se till att behovet av särskilt stöd utreds. Om det inte är uppenbart obehövligt ska 

samråd ske med elevhälsan. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska 

hen ges sådant stöd. Det särskilda stödet får ges som komplement till eller istället för den 

ordinarie undervisningen. Åtgärdsprogram ska utarbetas vid beslut om särskilt stöd (SFS 

2010:800).  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) 

hänvisar i första kapitlet, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag, till att 

skollagen (SFS 2010:800) reglerar skolans likvärdighet. Detta innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma vis överallt eller att resurser ska fördelas lika.  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika skäl har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar 

och kan därför aldrig utformas lika för alla. Läroplanens andra kapitel innehåller 

övergripande mål och riktlinjer som anger inriktningen på skolans arbete.  

Alla som arbetar i skolan ska 

  uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd, och  

  samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande. (Skolverket, 2018, s. 12) 

 

Examensordningen (SFS 2011:186) (Bilaga 1) är det styrdokument som beskriver 

yrkesuppdraget för speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 

Utbildningen är på 90 högskolepoäng och leder till en examen på avancerad nivå. För 

behörighet till specialiseringen mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs en lärar- eller 

förskollärarexamen som omfattar studier i svenska eller inom språk-, skriv- och 

läsområdet. Examensordningen innehåller sjutton mål som är uppdelade i tre rubriker; 

kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt, 

som ligger till grund för yrkets innehåll och riktning (se avsnitt 2.3). 
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2.2. Historisk tillbakablick 

Byström (2018a) belyser att specialläraren kan betraktas som en nygammal yrkesgrupp i 

skolans värld. Gammal då yrkesrollen redan fanns i början på 1900-talet och ny med dess 

återinträde år 2008 och med ytterligare inriktningar år 2011. Enligt Bladini (1990) har 

speciallärare funnits som yrkesgrupp i skolan sedan år 1921, dock utan 

speciallärarutbildning. Dess funktion var att fungera som hjälpklasslärare och ta hela 

ansvaret för elevernas skolsituation i hjälpklasserna. Vernersson (1998) beskriver att 

mellan åren 1926 och 1962 fanns det utbildning i form av veckokurser för hjälpklasslärare 

och speciallärare. Specialklasser, så kallade hjälpklasser, infördes för elever med olika 

handikapp under 1930-talet. På 1950-talet dominerade det inlärningspsykologiska 

perspektivet och hjälpklasser skrevs in i läromedelsbestämmelserna år 1955. Problemet 

ansågs ligga hos eleven och speciallärarens uppgift var att genomföra intelligens- och 

psykologtester.  

Enligt Bladini (1990) startade en ettårig speciallärarutbildning år 1962 samtidigt som 

grundskolan infördes och folkskolan avskaffades. Fokus låg på pedagogik, metodik, 

ämnesstudier och praktik för att anpassa elever till samhället. Antalet olika specialklasser 

ökade vid grundskolans införande och en ny typ av speciallärare etablerades. Funktionen 

blev att assistera klassläraren, som hade ett övergripande ansvar för eleverna. 

Klassläraren beställde insatser av specialläraren för att behandla elever med 

skolsvårigheter. Denna typ av speciallärare, kliniklärare, var mer av en diagnostiserande 

specialist. Pedagogiska uppgifter som specialläraren förväntades utföra under 1960-talet 

var främst individualiserad undervisning i så kallade kliniker. Där undervisades mindre 

grupper och ibland enskilda elever för att förebygga och avhjälpa läs- och 

skrivsvårigheter. En professionalism som utvecklades inom specialpedagogiken för läs- 

och skrivundervisning var läspedagoger (Bladini, 1990). Helldin (1997) beskriver att 

mellan åren 1962 och 1989 utbildades det speciallärare som ersatte de hjälplärare som 

tidigare varit dem som haft särskild kompetens att ta hand om barn som på något vis 

avvek från normen. Speciallärarna arbetade i huvudsak på individ- och gruppnivå i 

skolan. Vernersson (2007) belyser att det i Läroplanen för grundskolan 1969 framhölls 

att det var av stor vikt att undervisning i största mån skulle bedrivas i klassrummet, så 

kallad integrerad undervisning. Specialpedagogik var en term som användes i 

speciallärarutbildningens läroplaner som en benämning på vetenskaplig forskning av 

pedagogik om undervisning för handikappade.  
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Enligt Bladini (1990) skedde en avveckling av specialundervisning efter SIA-utredningen 

(utredningen om skolans inre arbete) år 1974, vilket visade på ett avancerat 

integreringstänk angränsande till inkludering. Det skedde ett skifte mellan klasslärare och 

speciallärare, där speciallärarna begärde ett förändrat arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd så att skolsvårigheter skulle kunna förebyggas. Det skedde en drastisk 

förändring av speciallärarutbildningen när en ny modell för utbildningen infördes på 

slutet av 1970-talet. Specialläraren skulle bland annat arbeta i lärarlag och arbeta med att 

förändra attityder kring elever i behov av särskilt stöd. Synen på likheter och skillnader 

mellan normalt och avvikande var en av de viktigaste förändringarna i utbildningens 

utveckling. I ett utvecklingsperspektiv skildrar speciallärarutbildningen olika synsätt 

genom att det avvikande ledde till en ökad specialisering av utbildningen, medan tonvikt 

på likheter gav en mer generellt utformad utbildning. Kompetenser som inte tidigare 

kopplats samman med speciallärarrollen som samverkans- och informatörsfunktioner 

fick nu utrymme. Förebyggande arbete, helhetssyn på eleven samt att beskriva 

skolsvårigheter ur ett miljöperspektiv betonades också (Bladini, 1990).  

Under 1960- och 70-talet ansågs barn med funktionshinder vara segregerade från 

samhället och speciallärarrollen förknippades i stort med segregerande lösningar när det 

gällde svårhanterliga och avvikande elever. Detta ledde till att det år 1990 fastställdes en 

ny utbildningsplan för specialpedagoger som ersatte speciallärarutbildningen. Det fanns 

ett behov av lärare med djup och bred utbildning som även kunde arbeta med elever i 

komplicerade inlärningssituationer (Haug, 1998). Specialpedagog var ännu inte etablerat 

men kom att bli den nya benämningen i stället för speciallärare. Specialpedagogens 

funktion var en utveckling av speciallärarrollen som förändringsagent (Bladini, 1990). 

För att skapa ett inkluderande sätt att arbeta med barns och elevers lärandeproblematik 

utvecklades uppdraget och bland annat infördes handledning i utbildningen, men 

uppdraget innebar även att vara konsult och forskningsledare. Förutom att arbeta på 

individ- och gruppnivå innebar det även uppdrag på organisationsnivå (Vernersson, 

1998). Specialpedagogutbildningen kritiserades i en  rapport från Högskoleverket (2006) 

för att vara för mycket fokuserad mot handledning och skolutveckling och för lite inriktad 

mot arbete med elever i skolsvårigheter. En ny speciallärarutbildning inrättades år 2007 

utan någon föregående statlig utredning, vilket kan ses som ett resultat av kritiken (von 

Ahlefeld Nisser, 2014). Sedan år 2008 finns en ny speciallärarutbildning som leder till 

speciallärarexamen inom olika inriktningar. Inledningsvis fanns två inriktningar; en mot 
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språk-, skriv- och läsutveckling och en mot matematikutveckling. År 2011 tillkom fyra 

inriktningar mot dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning och 

utvecklingsstörning. Nu finns sammanlagt sex specialiseringar (SFS 2011:186).  

2.3. Speciallärarens uppdrag 

Tiden är förbi då det enda som förväntades av specialläraren var att 

arbeta med en elev i taget, isolerad från klassens arbete. (Byström & 

Bruce, 2018, s. 23) 

Byström och Bruce (2018) hävdar att det i dagens skola är betydelsefullt att 

speciallärarens insatser för enskilda elever är kopplade till klassens arbete. Därmed är ett 

nära samarbete mellan speciallärare och undervisande lärare centralt. Specialläraren med 

specialisering mot barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling besitter betydelsefull 

kunskap kring just språk-, skriv- och läsutveckling och dessutom de svårigheter och 

utmaningar som hör till. Kunskap som är betydelsefull för hela skolans arbete och 

utveckling eftersom språk och språkande i tal och skrift är såväl verktyg för elevernas 

lärande som lärarnas undervisning.  

Byström (2018b) har genomfört en studie med fokus riktad mot specialläraren med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Studien hade som syfte att bidra med kunskap 

kring vad som ingår i speciallärarens uppdrag och hur specialläraren ser på sitt uppdrag i 

skolan. Genom tre olika metoder; enkät, loggboksskrivande och en fokusgruppintervju, 

insamlades data av såväl kvantitativ som kvalitativ art och flera aspekter av uppdraget 

kunde inhämtas och synliggöras. Studiens resultat visar sammantaget att de flesta 

speciallärarna i studien arbetar med uppgifter inom sin specialisering, men bara omkring 

40 procent har hela sin tjänst inom specialiseringen. De andra anger att de har 

specialpedagogiska uppdrag som motsvarar en annan specialisering, i huvudsak 

matematik, eller kombinerar med klasslärartjänst eller ämneslärartjänst. Byström (2018b) 

har tolkat examensordningen för speciallärare som att den består av tre uppdrag; 

undervisning, utredning och utveckling. Resultatet i studien visar på en väldigt ojämn 

fördelning av de tre uppdragen. Undervisning är det uppdrag som upptar den största tiden 

av tjänsten, därefter utredningsarbete medan det åt utvecklingsuppdraget ägnas liten eller 

ingen tid alls. Vad som styr hur tiden fördelas mellan de tre uppdragen skiftar. Det är allt 

från att specialläraren själv förfogar över tiden, att tiden fördelas i samråd med 



 

14 

 

exempelvis rektor, elevhälsa eller lärare till att en organisation i huvudsak styr över 

undervisningstiden. Även utredningsuppdraget styrs till viss del av organisation, medan 

utvecklingsarbetet ägnas åt den tid som blir över. En jämnare fördelning med mer tid för 

såväl utredning som utveckling önskades av majoriteten av speciallärarna så att hela deras 

kompetens skulle kunna tillvaratas. 

Byström (2018a) framhåller att det finns få styrande och vägledande dokument gällande 

speciallärarens uppdrag. Examensordningen (SFS 2011:186) ger den tydligaste 

beskrivningen av uppdraget med mål som utbildningen fokuserar på och som bildar 

förutsättning för yrkets riktning och innehåll. Byström (2018a) tolkar och beskriver vilka 

mål i examensordningen (SFS 2011:186) som kan ge exempel på speciallärarens uppdrag. 

Målen som berör förmåga till ett individanpassat arbetssätt och fördjupad kunskap om 

språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna kan riktas mot undervisning av 

elever. Dessutom betonas förmågan att arbeta förebyggande, utveckla samt undanröja 

hinder och svårigheter i lärmiljön (SFS 2011:186). Byström (2018a) menar att det krävs 

gedigen kunskap kring såväl generella som specifika svårigheter inom språk, skriv och 

läs och dessutom mycket god förmåga i utredningsarbete, det vill säga att kunna utreda 

varför, när och hur svårigheter uppstår. Examensordningens (SFS 2011:186) mål 

innefattar förmåga att kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter i lärmiljön. Dessutom att kritiskt kunna granska 

och använda metoder för att bedöma språk-, skriv- och läsutveckling hos barn och elever 

samt kunna utforma och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med berörda aktörer. 

Byström (2018a) framhåller att även utvecklingsarbetet baseras på fördjupade kunskaper 

inom området språk-, skriv- och läsutveckling samt insikt och kunskap gällande de lokala 

förhållanden som gäller för verksamheten och för den enskilda eleven. 

Examensordningen (SFS 2011:186) belyser detta utvecklingsarbete i målet som handlar 

om att leda pedagogiskt utvecklingsarbete med intentionen att kunna möta behoven hos 

alla barn och elever. Även målet som gäller att kunna vara en kvalificerad rådgivare och 

samtalspartner när det handlar om frågor som berör barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling kan knytas till utvecklingsarbete. Byström (2018a) framhåller att 

examensordningen (SFS 2011:186) betonar vikten av att specialläraren i sitt uppdrag har 

god förankring i områdets vetenskapliga grund och är uppdaterad inom aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete. Därtill ska specialläraren ha kunskap om förhållandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Även 
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kunskap kring betyg och bedömningsfrågor, specifikt gällande barns och elevers språk-, 

skriv- och läsutveckling, är ett mål i examensordningen (SFS 2011:186). 

Examensordningen (SFS 2011:186) har även som mål under rubriken, värderingsförmåga 

och förhållningssätt, att för speciallärarexamen ska studenten: 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 

och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra 

skolformer och yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 

fortlöpande utveckla sin kompetens. (SFS 2011:186, s.11) 

Byström (2018a) menar att arbetsbeskrivningen för speciallärarens uppdrag kan variera 

och resultera i olika roller och arbetsuppgifter än vad som framgår av examensordningens 

intentioner beroende på verksamhet och anställningsform. 
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3. Tidigare forskning  

Forskning riktad mot den nya speciallärarrollen finns i begränsad omfattning och i den 

som påträffats särskiljs inte de olika inriktningarna. På senare år har i viss mån forskning 

bedrivits kring de båda specialpedagogiska professionernas roller och uppdrag. Inte alltid 

särskiljs speciallärare och specialpedagog tydligt åt i forskningen, utan benämns inom 

samma begrepp. Nedan presenteras forskning som på något sätt belyser speciallärarens 

profession, arbetsuppgifter och uppdrag. 

3.1. Speciallärarens roll – en otydlig roll? 

Vad olika speciallärares uppdrag innefattar tycks kunna skilja sig betydligt åt (Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015; Klang, Gustafson, Möllås, Nilholm & 

Göransson, 2017). I en studie av Klang m.fl. (2017) genomfördes 6 fallstudier bestående 

av observationer, dagboksanteckningar och intervjuer med syftet att undersöka hur 

specialpedagogrollen konstitueras i grundskolans vardag. I två av fallen var det personer 

med den äldre speciallärarexamen som var anställda som specialpedagoger.  

Fallstudieberättelserna avslöjade stor variation i hur rollen utvecklades i förhållande till 

den lokala skolkontexten. Göransson m.fl. (2015) har genomfört en omfattande 

enkätstudie med övergripande syfte att kartlägga specialpedagogers och speciallärares 

yrkesroll och uppfattningar om utbildningen och dess relevans. Under våren år 2012 

skickades en enkät ut till alla som tagit svensk specialpedagog- eller speciallärarexamen 

enligt 2001/2007/2008 års examensordningar. Resultaten visar att såväl typ av 

anställningsform som placering inom skolverksamheten spelar roll för både vilka 

arbetsuppgifter och omfattningen av arbetsuppgifter som yrkesrollerna har kontroll över. 

Tre olika specialpedagogiska yrkesroller kopplade till olika delar av verksamheten kunde 

urskiljas: rådgivande och samverkande, undervisande mångsysslare och undervisande. 

Såväl Lindqvist (2013) som von Ahlefeld Nisser (2014) belyser att skilda förställningar 

kring uppdrag och roller kan få konsekvenser för en pedagogisk praktik och för 

organisationen av de specialpedagogiska resurserna. von Ahlefeld Nisser (2014) 

genomförde kunskapande samtal med speciallärare, specialpedagoger och rektorer med 

syfte att synliggöra olika föreställningar kring specialpedagogers och speciallärares roller 

och uppdrag. Resultatet visar på ett behov av att återkommande diskutera och 

problematisera de specialpedagogiska yrkesrollerna, deras uppdrag och 
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anställningsformer. I Lindqvists (2013) avhandling, med huvudsyftet att öka kunskapen 

kring olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, framkommer 

det i den första delstudien att olika yrkesgrupper har såväl lika som olika syn kring arbetet. 

Detta undersöktes genom att en enkät skickades ut till all personal i en svensk kommun 

under åren 2008 och 2009. Sex olik yrkesgrupper besvarade enkäten; förskollärare, 

assistenter, specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och ämneslärare.  

3.2. Speciallärarens uppdrag och arbetsuppgifter 

I en äldre studie av Persson (1998) där 27 speciallärare, 18 rektorer och 35 klass- och 

ämneslärare intervjuades framkom det att speciallärare vanligtvis arbetade med 

specialundervisning utanför klassrummet vilket ofta efterfrågades av klass- och 

ämneslärarna. I intervjustudien var det ingen som nämnde att speciallärare skulle 

observera lärare med syfte att stötta lärarna att hantera alla elever i den vanliga lärmiljön. 

På senare år har flera forskare ägnat sig åt att jämföra de båda specialpedagogiska 

professionernas uppdrag och arbetsuppgifter (von Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson 

m.fl., 2015; Takala & Ahl, 2014). Göransson m.fl. (2015) redovisar i sin studie att 

generellt kan speciallärarens och specialpedagogens arbetsuppgifter delas in i tre delar – 

ett gemensamt arbetsområde och två separata (Figur 1).  

 

Figur 1 Specialpedagogers och speciallärares arbetsområden (Fritt från Göransson m.fl., 2015, s. 24) 

 

Individuell undervisning, arbete med utredning, åtgärdsprogram och annan 
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specialpedagogens, undervisning i mindre grupper. Rådgivning och kvalificerade samtal 

ses inte som något som specialläraren ägnar sig åt. Specialpedagogens uppdrag innefattar 

samverkan med externa aktörer och skolledning, vilket inte belyses som något som 

specialläraren gör. Dessutom visar resultaten att arbete med skolutveckling inte är ett 

arbetsområde som någon av yrkesrollerna lyckats göra anspråk på i någon större 

omfattning. 

Även von Ahlefeld Nisser (2014) belyser att de specialpedagogiska uppdragen kan 

polariseras (Figur 2), där ett lärandeuppdrag knyts till specialläraren till skillnad från 

specialpedagogen som har ett likvärdighetsuppdrag.  

 

Specialpedagogroller  Speciallärarroller  

Centralt övergripande.  

Organisations- och lärmiljöutvecklare med fokus 

att det gagnar barn/elever i behov av särskilt stöd.  

Övergripande roll som samtalspartner.  

Samtalsledarroll.  

Observatörsroll.  

Utifrånroll.  

Icke-undervisare.  

Skolanknuten.  

Ämnesutvecklare med fokus att det gagnar elever 

i behov av särskilt stöd.  

Samtalspartner till arbetslag och ämnesarbetslag.  

Samtalsledarroll.  

Observatörsroll.  

Inifrånroll.  

Undervisare.  

Figur 2 Synliggjorda spår i samtal om specialpedagogers och speciallärares roller (Fritt från von Ahlefeld Nisser, 

2014, s. 20) 

 

Studiens resultat visade att speciallärare och specialpedagoger behöver vara en del i det 

fortlöpande arbetet på skolor och förskolor. De organisatoriska lösningarna för 

yrkesgrupperna kan dock se olika ut. Utifrån samtal med speciallärare, specialpedagoger 

och rektorer kan speciallärares uppdrag definieras som någon som arbetar med 

ämnesutveckling, handledning inom ämnet, tipsar och ger idéer i ämnet, genomför 

klassrumsobservationer samt undervisar i klass, mindre grupp eller enskilda elever. Att 

arbeta direkt med elever, enskilt eller i grupp, framkommer som ett betydelsefullt 

uppdrag. Undervisningsuppdraget har dock förskjutits till en önskan att finnas till för alla 

elever och inte enbart för dem i svårigheter. Att arbeta med ämnesutveckling i svenska 

eller matematik ses som en viktig och förebyggande uppgift. Ämnesutveckling nämns 

kunna ske genom kvalificerade samtal i ämnesarbetslag eller i ett vidare perspektiv som 
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sträcker sig utanför den egna skolan. Flexibelt arbetssätt vilket innebär att inte arbeta med 

fasta scheman och med fasta grupper understryks. 

En enkätstudie med syftet att studera och jämföra innehållet i arbetet hos speciallärare 

och specialpedagoger i Sverige samt dessutom jämföra med finska speciallärares arbete 

har bedrivits av Takala & Ahl (2014). Respondenterna bestod av 27 speciallärare och 47 

specialpedagoger från Sverige samt 133 speciallärare från Finland. Det framkom i 

resultaten att svenska specialpedagoger gör mer rådgivande arbete och svenska 

speciallärare arbetar mer direkt med elever. Professionernas arbetsuppgifter överlappade 

dock ofta varandra och tycktes ofta vara exakt desamma. Det mesta av arbetsinnehållet 

stämde överens med de finska respondenternas svar. En skillnad var att finska 

speciallärare screenade eleverna mer kontinuerligt samt att de använde mer segregerade 

sätt att arbeta med elever, genom undervisning av små grupper i ett eget resursrum. De 

finska speciallärarna hade dessutom en mindre rådgivande roll. Takala, Wickman, 

Uusitalo-Malmivaara och Lundström (2015) har genomfört en enkätstudie med syfte att 

jämföra finska och svenska speciallärarstudenter och specialpedagogstudenter gällande 

deras förväntningar på sitt framtida yrke. Respondenternas tankar kring arbetsuppgifter, 

fokusområden inom specialpedagogik och inkludering, jämfördes. Den viktigaste 

slutsatsen i studien var att praktisk kunskap är dominerande i studenternas syn på deras 

framtida yrke. Som förväntat var den viktigaste uppgiften i deras framtida roll som 

speciallärare att arbeta med elever och vuxna i skolan. Samverkan och konsultation ingick 

till större del i de svenska studenternas förväntningar och god samarbetsförmåga var 

centralt. Fullständig inkludering stöddes till större del av de svenska respondenterna än 

de finska. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan beskrivs Abbotts (1988) professionsteori som använts i detta självständiga arbete 

för att tolka och förstå lärares förväntningar på specialläraren med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling. Fokus har särskilt riktats mot följande begrepp: division of 

expert labor, jurisdiktion, formella arenor, informell arena samt workplace assimilation. 

4.1. Abbots professionsteori 

Abbott (1988) beskriver division of expert labor som att yrkesgrupper är beroende av 

varandra och att professioner förändras över tid och i olika kulturer. Han definierar en 

profession som en exklusiv yrkesgrupp som i vissa fall tillämpar abstrakt kunskap. 

/.../professions are exclusive occupational groups applying somewhat 

abstract knowledge to particular cases. (Abbot, 1988, s.8) 

Abbott (1988) menar att en professions utveckling hör samman med arbetets innehåll och 

dess interprofessionella relationer, det vill säga samverkan mellan olika yrkesgrupper och 

professioner. Lagar som styr yrken skapar yrkesidentitet och förändringar av dessa 

medför att yrkesidentiteten prövas. Även externa sociala krafter påverkar en yrkesroll. 

Begreppet jurisdiction innebär att en speciell yrkesgrupp gör anspråk på ett visst 

kunskapsområde och specifika arbetsuppgifter som de anser tillhör dem. Det handlar om 

vem som har kontroll över vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska utföras. 

Om inte allmänheten känner till vad en yrkesgrupps arbete egentligen leder till och ger 

för resultat kan det vara svårt för en profession att uppnå jurisdiktion över området. 

Genom att försöka uppnå jurisdiktion skapas en profession. Full professionell jurisdiktion 

innebär att äga ensamrätt om att utföra de uppgifter som beskrivs av behörighetsområdet. 

Professioner som är legitimerade, till exempel läkare och jurister har full jurisdiktion. 

Yrkesrollens specifika kunskapsbas är betydelsefull och sätter gränser mot andra 

professioners områden och påverkar legitimiteten. Den teoretiska kunskapsbasen blir ett 

medel för att få kontroll över ett område, vilket i sin tur leder till legitimitet. Detta kan 

leda till en intern konkurrens mellan liknande professioner. Det är betydelsefullt att skapa 

en egen teoretisk kunskapsbas för att erhålla jurisdiktion men också för att bevara den.  

Enligt Abbot (1988) kan en profession ha krav på två formella arenor och en informell 

arena. De två formella arenorna består dels av den juridiska arenan som kan handla om 
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legitimation och lagar samt den offentliga arenan som kan handla om olika debatter i 

media eller den allmänna opinionen. Den informella arenan är arbetsplatsen. En 

arbetsbeskrivning utgör en formell arbetsfördelning men i praktiken har den praktiska 

arbetsfördelningen ofta förhandlats fram och ändras beroende på situation och arbetsplats. 

Ändras något på arbetsplatsen behöver även arbetsfördelningen ändras. Under intensiva 

arbetsperioder försvinner ofta de formella områdena av jurisdiktionen. 

Abbott (1988) förklarar begreppet workplace assimilation vilket innebär att yrkesgrupper 

utför arbete som tillhör en annan professions jurisdiktion. Det kan vara viktigt att arbetet 

utförs även om den som utför det inte är formellt behörig. Orsaken till workplace 

assimilation förklaras av att innehållet i en professions jurisdiktion kan vara komplext 

vilket medför en mer praktisk arbetsfördelning eftersom ett visst arbete behöver göras.  

  



 

22 

 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras, beskrivs och motiveras undersökningen design, det vill säga 

vilket tillvägagångssätt som använts för att få svar på syftet och frågeställningarna 

(Stukát, 2011). Inledningsvis presenteras metodvalet vilket följs av en beskrivning av 

enkätens utformning och den genomförda pilotstudien. Därefter redogörs för urval, 

bortfall, genomförande och bearbetning av enkätsvaren. Kapitlet avslutas med 

beskrivning av undersökningens tillförlitlighet samt vilken hänsyn som tagits till etiska 

överväganden. 

5.1. Val av metod 

För att inom ramen för det självständiga arbetet uppnå syftet med att undersöka ett stort 

antal verksamma lärares förväntningar på specialläraren med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling föll valet på att använda webbenkät som metod. Stukát (2011) beskriver att 

frågeformulär kan vara den relevanta metoden att använda när forskaren vill nå fler 

människor än vad som är möjligt vid intervjuer eller observationer. Enligt Bryman (2011) 

kan många forskningsmetoder tillämpas på undersökningar online och internet erbjuder 

betydande möjligheter när det gäller att få tillgång till en stor grupp människor. Stukát 

(2011) menar att svar från en större grupp informanter ger mer kraft åt resultaten och 

möjligheten att generalisera resultaten blir större än vid intervjuundersökningar med 

några få personer. Tidigare forskning inom liknande problemområde, exempelvis 

Lindqvist (2013), Takala och Ahl (2014) samt Takala m.fl. (2015), har använt 

elektroniska enkäter med såväl öppna som slutna frågor vilket möjliggjort både kvalitativ 

och kvantitativ analys. På senare tid har antalet surveyundersökningar som genomförts 

och administrerats online ökat markant och det är tveksamt om de ska betraktas som 

strukturerade intervjuer eller enkäter, eftersom det i en bemärkelse kan handla om båda 

formerna. Gällande surveys online finns det en viktig skillnad mellan dem som 

administreras via e-post (e-postsurveys) och dem som administreras via webben 

(webbsurveys). Vid e-postsurveys skickas ett enkätformulär till respondenterna, medan 

de hänvisas till en webbsida för att besvara ett formulär när det gäller webbsurveys 

(Bryman, 2011). Utifrån detta avseende var den aktuella studien en webbsurvey, då 

respondenterna via en länk slussades vidare till ett frågeformulär (Bilaga 2) som skapats 

med hjälp av Google Formulär. Dahmström (2011) kallar undersökningar som hämtas på 
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en angiven webbadress, besvaras digitalt och sedan skickas in elektroniskt för 

webbenkäter, vilket även är det begrepp som i huvudsak används i denna studie. 

Två stora fördelar med enkäter är att den så kallade intervjuareffekten undviks, det vill 

säga omedveten styrning, samt att resultaten är relativt enkla att bearbeta statistiskt 

(Bryman, 2011; Stukát, 2011). Ytterligare en fördel är att enkäter är snabbare att 

administrera. Ett stort antal enkäter på en och samma gång, vilket kan ställas mot tiden 

det skulle ta att intervjua lika många respondenter. Dessutom kan de svarande själva välja 

att besvara enkäterna när de har tid och möjlighet, vilket också kan ses som en fördel. Det 

finns även flera nackdelar med enkäter, exempelvis en osäkerhet kring vem som besvarar 

enkäten, alla frågor passar inte i en enkät, svårighet att kontrollera om frågorna uppfattats 

rätt och svårt att samla in tilläggsinformation (Bryman, 2011). Risken för bortfall är även 

större än vid exempelvis intervjuer, då det kan vara svårt att motivera en stor anonym 

grupp (Stukát, 2011). Bryman (2011) framhåller dock att webbenkäter kan öka 

svarsfrekvensen när det gäller just enkäter. Det finns även fler fördelar med webbenkäter 

gentemot vanliga enkäter och e-postenkäter eftersom det finns stora möjligheter att 

variera utseende och form, vilket möjliggör enkel användning. Dessutom kan 

respondenternas svar automatiskt sammanställas. 

5.2. Enkätkonstruktion 

Ofta skiljs det mellan kvantitativ och kvalitativ forskning men distinktionen mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning är inte fast och orubblig, utan de båda perspektiven 

kan kombineras (Bryman, 2011). Genom att designa en webbenkät som innehöll främst 

slutna frågor men med möjlighet att kommentera dem med skriftliga svar gavs möjlighet 

att samla in i huvudsak kvantitativa data men även vissa kvalitativa data. Såväl Bell 

(2006) som Bryman (2011) och Stukát (2011) är eniga om att konstruera och formulera 

bra frågor i en enkät inte är helt enkelt. Det finns en mängd olika sätt att konstruera frågor 

på. Ju mer strukturerade frågorna är, desto enklare är de att analysera. Studiens syfte och 

frågeställningar måste självklart vara utgångspunkt i utformandet av frågorna. Stukát 

(2011) menar att den språkliga utformningen av frågorna är ännu viktigare än vid 

intervjuer, där möjlighet ges att formulera om eller upprepa frågan med annan betoning 

eller med andra ord. För att undersöka lärarnas förväntningar på specialläraren med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling användes en typ av skalfråga, graderad från ett 

till fyra, där informanterna gavs möjlighet att ta ställning till i vilken grad de ansåg 24 
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olika påståenden med arbetsuppgifter ingå i speciallärarens uppdrag. Ett på skalan 

motsvarades av “inte alls”, två av “i liten utsträckning”, tre av “i stor utsträckning” och 

fyra motsvarades av “i mycket stor utsträckning”. Examensordningen (SFS 2011:186) 

var utgångspunkt i utformandet av innehållet i skalfrågan. Alla påståenden utom ett 

innehöll generella specialläraruppdrag eller uppdrag kopplade till just specialläraren med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Ett påstående var istället kopplat till 

specialläraren med inriktning matematikutveckling och handlade om att genomföra 

matematikutredningar. Detta var ett medvetet val för att undersöka om lärarna hade 

förväntningar på att specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska 

utföra något som inte ingår i inriktningens utbildning. Enligt Stukát (2011) är det vanligt 

att använda en skala för att mäta attityder, så kallad Likertskala. Genom att använda en 

fyrgradig skala tvingas respondenten att ta ställning och inte kryssa i ett neutralt 

mellanting. Bell (2006) belyser att skalfrågor kräver en noggrann och genomtänkt 

hantering. Alternativet “vet inte” eller “ingen åsikt” valdes medvetet bort då 

ställningstaganden önskades på alla påståenden. Bryman (2011) menar att ett “vet inte” 

kan förhindra att vissa respondenter tänker efter och verkligen tar ställning, å andra sidan 

kan alternativet “vet inte” motverka att de svarande uttrycker en åsikt eller ett 

ställningstagande som de inte står för. Möjlighet att kommentera fanns efter varje 

påstående och webbenkäten avslutades med ännu en möjlighet att kommentera om det 

fanns ytterligare något utöver innehållet i påståendena som respondenterna önskade lägga 

till gällande förväntningarna på speciallärarens uppdrag. Stukát (2011) menar att det kan 

vara en idé att det ges möjlighet att skriva kommentarer allra sist när den som svarar är 

varm i kläderna och vill slutföra uppgiften, men att  även  möjlighet kan ges att 

kommentera efter varje fråga. Bell (2006) belyser att verbala eller öppna frågor, det vill 

säga när den förväntade responsen är ord, fraser eller längre kommentarer, kan ge 

användbar information. Kommentarsmöjligheten kan användas för att ge respondenterna 

chans att uttrycka sina åsikter. Analysen av dem kan dock vara något problematisk. Även 

Stukát (2011) framhåller att analysen av textsvar kan vara besvärlig, men samtidigt kan 

det ge oväntade, intressanta och givande resultat och fungera som ett komplement till de 

slutna frågorna.   

Webbenkäten inleddes med nio bakgrundsfrågor. Enligt Stukát (2011) kan 

ordningsföljden bland frågorna vara betydelsefull och det kan vara lämpligt att inleda 

med konkreta och lättbesvarade frågor. Syftet med bakgrundsfrågorna var dels att inleda 
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enkäten på ett enkelt sätt och dels att ta reda på om lärarnas svar gällande förväntningarna 

på speciallärarens uppdrag hade med exempelvis kön, ålder eller utbildning att göra 

(Stukát, 2011). Bakgrundsfrågorna bestod av alternativfrågor och kategorifrågor samt en 

textfråga där lärarnas förväntades att svara med ett årtal. Alternativfrågor innebär en lista 

över olika alternativ där respondenterna får välja ett eller flera, medan när det gäller 

kategorifrågor kan endast ett alternativ väljas (Bell, 2006). Alla bakgrundsfrågorna och 

den betydelsefulla skalfrågan var obligatoriska, vilket innebar att enkäten inte kunde 

skickas in om de inte var besvarade. Kommentarsmöjligheterna var frivilliga, även om 

respondenterna särskilt uppmanades att kommentera vissa påståenden beroende på vilken 

grad på skalan de klickat i. 

5.3. Pilotstudie 

Enkäter måste förberedas väldigt noggrant vilket gör pilotstudier betydelsefulla. Detta 

kan göras genom att låta några personer granska enkäten hårt innan den går ut i full skala 

(Stukát, 2011). Intentionen med att genomföra en pilotstudie har inte enbart att göra med 

att säkerställa frågornas kvalitet utan även så att undersökningen i sin helhet fungerar bra. 

(Bryman, 2011).  Webbenkäten skickades ut till 10 utvalda lärare, verksamma i en annan 

kommun, som ombads besvara den och lämna respons på såväl innehåll som form. 

Enkäten granskades även av handledaren. Utifrån den inkomna responsen gjordes några 

mindre justeringar gällande formuleringar och utformandet av frågorna. Även 

sammanställningen av svaren som gjordes av Google Formulär granskades för att ta 

ställning till om frågorna var relevanta för analys. Stukát (2011) framhåller vikten av att 

tänka framåt och ha en klar uppfattning om hur bearbetningen av svaren ska gå till. 

Bryman (2011) menar att om nästan alla svarar på samma sätt blir resultaten knappast 

intressanta.  

5.4. Urval 

När problemformuleringen eller forskningsfrågorna är formulerade är det dags att ta 

beslut om vilken population det passar att studera (Bryman, 2011). Utifrån 

problemområdet och forskningsfrågorna gjordes urvalet att via rektorerna skicka ut 

enkäten till alla verksamma lärare i årskurs F-6 inom den kommunala grundskolan i en 

medelstor kommun i södra Sverige. Kommunen bestod av cirka 25 kommunala 

skolenheter. Syftet med denna studie var att inom en medelstor kommun undersöka vilka 
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förväntningar verksamma lärare i årskurs F-6 har på mans uppdrag. Utgångspunkten var 

att genomföra en populationsundersökning eller även kallat totalundersökning (Stukát, 

2011), där ambitionen var att alla lärare i årskurs F-6 skulle ges möjlighet att medverka. 

Beroende på hur välvilliga rektorerna var att vidarebefordra webbenkäten blev dessvärre 

inte en populationsundersökning möjlig utan urvalet kan snarare beskrivas som ett icke-

sannolikhetsurval. Det innebär att vissa representanter i populationen fick större chans än 

andra att komma med i urvalet (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att denna typ av 

urval, påverkad av mänskliga faktorer, kan innebära vissa begränsningar och skevhet. Det 

är dock svårt att få kontroll och komma fram till ett perfekt representativt urval.  

5.5. Bortfall 

En fiende till forskaren som vill söka tillförlitlig kunskap är bortfallet. 
(Stukat, 2011, s. 72) 

Ett visst bortfall förekommer bland de flesta undersökningar. Det finns ingen regel för 

hur stort bortfall som är acceptabelt. Varje studie har sin speciella karaktär och sina 

svårigheter. Vanligtvis skiljs det mellan externt och internt bortfall. Med externt bortfall 

menas bortfall vid själva urvalet, exempelvis på grund av att någon inte vill vara med 

eller inte kan nås. Internt bortfall avses istället om någon eller några inte besvarar vissa 

frågor eller om frågor av någon anledning inte kan användas. Orsakerna till bortfall kan 

vara många och inte sällan beror de på forskaren själv, genom dåliga frågor som är 

omöjliga att besvara. Att de utvalda inte lyckas nås, kanske på grund av frånvaro eller 

sjukdom, är ett annat vanligt skäl. Det är inte heller ovanligt att det finns personer som 

vägrar vara med i undersökningar (Stukát, 2011). För att minimera studiens bortfall 

genomgick webbenkäten en pilotstudie för att prova användarvänligheten. Dessutom 

tydliggjordes såväl studiens syfte som deltagarnas anonymitet och hänsyn till övriga 

etiska aspekter i ett missivbrev (Bilaga 3). Via missivbrevet kunde de utvalda med bara 

ett klick ta sig vidare till webbenkäten. Rektorerna som fått i uppdrag att förmedla 

missivbreven och webbenkäterna uppmanades även vid flera tillfällen att påminna och 

uppmuntra lärarna till att besvara webbenkäten. Bryman (2011) beskriver att vid 

surveyundersökningar online kan bortfallet minskas genom uppföljning av dem som inte 

besvarat enkäten. Denna uppföljning skedde via rektorerna. Även ett antal rektorer fick 

påminnas om att vidarebefordra missivbreven till lärarna. Genom att rektorerna var 
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uppmanade att i ett returnerande mail besvara hur många lärare de skickat ut missivbrevet 

till möjliggjordes en viss kontroll kring om de hade skickat vidare brevet. Cirka 200 lärare 

i årskurs F-6 tilldelades webbenkäten varav 59 valde att svara. Det externa bortfallet 

uppkom till cirka 70 procent. Däremot uppkom inget internt bortfall, då alla svar kunde 

användas till resultatet.  

5.6. Genomförande 

Inledningsvis skickades ett gruppmail till alla rektorer i den utvalda kommunen. Mailet 

inleddes med en presentation och syftet med det självständiga arbetet beskrevs. 

Rektorerna ombads att förmedla vidare det bifogade missivbrevet (Bilaga 3) till alla lärare 

i årskurs F-6 verksamma i deras skolenheter. För att veta till hur många lärare 

missivbrevet med enkäten nått ut till uppmuntrades även rektorerna till att rapportera det 

i ett returnerande mail. I ett par fall erhölls autosvar att rektorn var ledig eller på utbildning 

och annan person fanns att kontakta, vilket då gjordes. Tackmail med uppmuntran att 

rektorerna och kontaktpersonerna skulle uppmuntra alla lärare att svara sändes ut 

efterhand som de återkopplat med antalet lärare de vidarebefordrat missivbrevet med 

enkäten till. Lärarna hade ursprungligen två veckor på sig att besvara enkäten. Sex dagar 

efter det första mailet skickats ut kontaktades alla rektorer och ytterligare kontaktpersoner 

igen via ett gruppmail för att påminna dem som ännu inte återkopplat samt med en önskan 

om att de skulle påminna och uppmuntra lärarna att besvara enkäten. Efter ytterligare två 

dagar kontaktades, via personligt mail, de rektorer som trots påminnelsen inte återkopplat 

i ett returnerande mail. Därefter kontaktades, via telefon, de som fortfarande inte gett 

någon respons. Trots upprepade försök var det tre rektorer som inte svarade via mail och 

som inte gick att nås via telefon. En rektor svarade att hen inte tänkte sända vidare enkäten 

till lärarna med motiveringen att de hade för mycket att göra. Efter sportlovet kontaktades 

alla rektorer och kontaktpersoner en sista gång via mail med information om att svarstiden 

på enkäten var förlängd i ytterligare 5 dagar och återigen en vädjan om att uppmuntra alla 

lärare att besvara enkäten. Enkäten var sammanlagt tillgänglig för lärarna att besvara 

under 25 dagar, varav det under en vecka var sportlov. Stukát (2011) framhåller att tiden 

för datainsamling behöver ses över, så att det finns tid att lämna svar men även tid för 

påminnelser. Studiedagar, lov eller andra praktiska frågor kan göra att det behövs lång 

framförhållning och en tidsmässig säkerhetsmarginal. 
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5.7. Bearbetning 

De 59 besvarade enkäterna sammanställdes automatiskt i Google Formulär. 

Sammanställningen och alla enskilda enkätsvar skrevs ut i pappersformat. Varje 

påstående i skalfrågan granskades och analyserades ett efter ett från början till slut, men 

även jämförelser gjordes mellan vissa påståenden. För varje påstående sorterades och 

kategoriserades svaren efter vilken utsträckning det var ikryssat att uppdraget skulle 

genomföras. Bryman (2011) beskriver att fördelen med slutna frågor, likt skalfrågor, är 

att svaren inte kan förvrängas eller feltolkas i bearbetningen. De är även betydligt enklare 

att bearbeta än öppna frågor. När det gäller öppna frågor behöver svaren sorteras och 

kodas för att kunna analyseras kvalitativt (Bryman, 2011). Alla svar med kommentarer 

urskildes. Kommentarerna lästes noggrant, kategoriserades och färgmarkerades för att 

kunna skönja mönster, likheter och skillnader. Även respondenternas svar på 

bakgrundsfrågorna beaktades för att försöka finna mönster kopplade till svaren och 

kommentarerna på skalfrågorna. Detta framkom dock inte vara möjligt inom tidsramen 

för det självständiga arbetet. Avslutningsvis analyserades resultatet utifrån Abbots (1988) 

professionsteori genom att resultatet kopplades till aktuella begrepp och teorier.  

5.8. Tillförlitlighet  

Stukát (2011) beskriver att när det gäller en studies tillförlitlighet brukar hänsyn tas till 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet innefattar kvaliteten på själva 

mätningen. Det kan handla om feltolkning av frågorna i enkäten, men även om feltolkning 

av de skriftliga svaren. För att undvika detta genomfördes en pilotstudie där frågornas 

reliabilitet gavs möjlighet att prövas. Eftersom sammanställningen av enkätsvaren 

genomfördes med hjälp av Google Formulär uteslöts den mänskliga felfaktorn i 

hanteringen av detta. Genom att vara två personer som analyserade och tolkade svaren 

minskade risken för missar och feltolkningar. Stukát (2011) menar att reliabiliteten är en 

nödvändig förutsättning för validitet, som anger hur bra ett mätinstrument mäter det som 

avses att mäta. I denna studie handlade det om lärares förväntningar på specialläraren 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Det var även enbart detta som enkäten 

undersökte (förutom bakgrundsfrågorna) genom en skalfråga med påståenden som tog 

reda på i vilken grad lärare förväntade sig att vissa arbetsuppgifter skulle ingå i 

speciallärarens uppdrag. Det fanns dessutom möjlighet att avslutningsvis i enkäten 

kommentera om det fanns ytterligare tankar eller förväntningar om det skulle vara så att 
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respondenten ansåg att något saknades bland skalfrågorna. Enligt Bryman (2011) finns 

det vid kvantitativa undersökningar ofta ett intresse kring att kunna generalisera resultatet 

till andra grupper. Stukat (2011) beskriver några faktorer som kan påverka 

generaliserbarheten, exempelvis en liten undersökningsgrupp eller ett stort bortfall. 

Studiens undersökningsgrupp blev inte så stor som önskats och bortfallet, cirka 70 

procent, blev större än förväntat. Detta påverkar givetvis resultatets generaliserbarhet. 

Resultatet kan inte heller sägas vara representativt för den undersökta kommunen men 

visar dock nästan 60 lärares förväntningar på specialläraren med inriktning språk-, skriv- 

och läsutveckling.  

5.9. Etiska överväganden 

Bryman (2011) belyser att grundläggande etiska frågor berör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är inblandade i forskningen. I denna 

föreliggande studie har noggrann hänsyn tagits till de etiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet, vilket innebär att berörda ska informeras 

om den aktuella forskningens syfte, tillgodosågs genom att forskningens syfte var 

beskrivet i såväl mailet till rektorerna som i missivbrevet till lärarna. Enligt 

samtyckeskravet ska alla deltagare i en undersökning ha rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Deltagandet var helt frivilligt och respondenterna lämnade sitt samtycke 

genom att skicka in den besvarade enkäten. Någon särskild blankett eller kryssruta 

användes inte för detta ändamål. Genom att deltagandet i enkätstudien var helt anonymt 

och att de medverkande inte på något sätt gick att identifiera uppfylldes 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter om alla personer i en undersökning 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Även kommunen var avidentifierad under hela 

processen. Nyttjandekravet, som avser att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast används för forskningsändamål, tillgodosågs genom att alla medverkande 

försäkrades i missivbrevet att enkäterna enbart skulle användas för studiens syfte och att 

det insamlade materialet skulle förstöras när det inte längre behövdes (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit i enkätstudien och därefter 

presenteras slutsatser i punktform. Kapitlet avslutas med analys av resultatet utifrån 

Abbotts (1988) professionsteori.  

6.1. Resultatbeskrivning 

Resultatet redovisas under övergripande rubriker och presenteras som stapeldiagram. 

Staplarna i diagrammen visar i vilken grad lärarna förväntar sig olika arbetsuppgifter ingå 

i speciallärarens uppdrag. Ett på skalan motsvaras av “inte alls”, två av “i liten 

utsträckning”, tre av “i stor utsträckning” och fyra motsvaras av “i mycket stor 

utsträckning”. Eftersom skalfrågan med de 24 påståendena var obligatorisk har alla 59 

informanter besvarat alla påståenden. Antal informanter som har lämnat kommentarer 

varierar eftersom det var frivilligt. Kommentarer har valts ut från det empiriska materialet 

och presenteras i text eller som citat. I slutet av enkäten gavs lärarna möjlighet att ge 

ytterligare kommentarer gällande deras förväntningar på specialläraren med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling och resultatet från dessa presenteras sist i 

resultatredovisningen.  

6.1.1. Undervisning 

Här redovisas i vilken grad lärarna förväntar sig att specialläraren med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling ska undervisa i helklass, i mindre grupp, enskilda elever och 

stötta elever i undervisning i klassrummet.   
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Diagram 1 Undervisning 

Resultatet visar att lärarna förväntar sig att specialläraren med inriktning språk-, skriv- 

och läsutveckling ska undervisa elever i mindre grupp eller enskilt i mycket större 

utsträckning än undervisa i helklass. Att specialläraren ska undervisa helklass i mycket 

stor utsträckning var det ingen lärare som förväntade sig. Samtliga lärare förväntar sig att 

specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling i någon utsträckning ska 

undervisa enskilda elever. När det gäller undervisning i helklass, mindre grupp och 

enskilda elever framkom det av kommentarerna att de ämnen som lärarna ansåg att 

specialläraren ska undervisa i främst var svenska men även i stor grad matematik. Nästan 

en fjärdedel av lärarna angav specifikt engelska som ämne att undervisa mindre grupp i. 

Det förekom även förväntningar på att specialläraren ska undervisa i andra ämnen såsom 

SO, NO och svenska som andraspråk såväl i mindre grupp som enskilt. En lärare 

kommenterade under påståendet gällande att undervisa i helklass: 

Eftersom språkutveckling finns inom alla ämnen, borde ämnen inte 

begränsas. (Mellanstadielärare)  

Gällande speciallärarens roll att stötta elever i undervisning i klassrummet är lärarnas svar 

fördelade på ett annat vis än vid andra frågor om undervisning. Av 59 lärare ansåg 7 att 

detta inte alls var något som specialläraren ska utföra medan 8 lärare ansåg att det ska 

utföras i mycket stor utsträckning.  
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I klassrummet ska pedagogen ha, med hjälp av speciallärarens råd, en 

tillgänglig lärmiljö. (Lärare 4-9 sv/spr) 

Citatet ovan är hämtat från en lärare som inte förväntar sig att specialläraren ska stötta 

elever i undervisning i klassrummet. En lärare som förväntar sig att stöttning i 

klassrummet ska ske i mycket stor utsträckning kommenterar: 

I alla de fall eleven klarar av att arbeta i klassrummet, bör 

anpassningarna göras där med allt vad det kan innebära för att eleven 

ska klara av att följa gruppens undervisning. (Mellanstadielärare) 

6.1.2. Bedömning, utredning och åtgärdsprogram 

Under detta avsnitt redovisas lärarnas svar på påstående som berör bedömning, utredning 

och åtgärdsprogram. 

 

Diagram 2 Bedömning och betygssättning 

Majoriteten av lärarna förväntar sig att specialläraren i någon utsträckning ska bistå med 

hjälp vid bedömningsfrågor och betygssättning. Kommentarerna visar att lärarna menar 

att specialläraren ska bistå med hjälp vid bedömning och betygssättning gällande de 

elever den är involverad i genom extra anpassningar eller särskilt stöd.  Endast 3 lärare 

förväntar sig inte hjälp med bedömning och betygssättning.  
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Diagram 3 Screening på gruppnivå 

Endast 3 lärare förväntar sig inte att specialläraren ska genomföra screening på gruppnivå. 

Resterande lärare förväntar sig det i någon utsträckning. Av dem är det 15 lärare som 

förväntar sig det i mycket stor utsträckning. I likhet med påståendena gällande 

undervisning förväntar sig lärarna att screening i huvudsak ska genomföras i svenska och 

matematik men några nämnde även engelska och övriga teoretiska ämnen. En lärare som 

förväntar sig det i liten utsträckning kommenterade: 

Om det är en screening som måste genomföras så är det lämpligt. Jag 

tycker däremot inte att de ska genomföra kartläggningsmaterialet i f-

klass eller bedömningsstödet 1-3. Där behöver pedagogerna själva 

göra detta. Spec kan isf hellre stötta med planering så det går att 

genomföra för pedagogen, samt hjälpa till vid analysen av materialet 

så det får den effekt som är optimal. (Lärare 1-7 ma/no) 
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Diagram 4 Utredningar 

När det kommer till att specialläraren ska genomföra utredningar förväntar sig lärarna 

detta i huvudsak i stor eller mycket stor utsträckning oavsett om det handlar om läs- och 

skriv-, matematik- eller pedagogiska utredningar. Av 59 lärare förväntar sig 54 lärare att 

specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska genomföra 

matematikutredningar i någon utsträckning. Hälften av lärarna som kommenterade 

påståendet gällande genomförandet av läs- och skriv- och matematikutredningar menar 

att det ingår i specialpedagogens arbete. 

Det kan vara bra att kunna bistå specialpedagogen kring detta arbete. 
(Mellanstadielärare) 

 

Några menar att det är specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling som 

ska genomföra matematikutredningar om det inte finns speciallärare med inriktning 

matematikutveckling.  

Läs och skriv kan höra ihop och för att få ett samlat grepp kan 

utredning i matematik ingå om där inte finns annan profession på 

skolan som ansvar för den delen. (Lärare F-6 ma/no/sv) 
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I kommentarerna framgår det att många lärare anser att de pedagogiska utredningarna ska 

göras av specialläraren tillsammans med berörda lärare, medan några menar att 

specialläraren kan avlasta läraren med detta. 

Detta är något som speciallärare skulle göra. Det tar MYCKET tid för 

undervisande lärare och det känns som att det borde vara en av 

huvudsysslorna för en speciallärare. (Lärare 4-6 so/idrott) 

 

All dokumentation kring pedagogiska utredningar hade varit enormt 

lättande att släppa som lärare. Mycket planeringstid som går åt till att 

dokumentera. (Grundlärare 4-6) 

 

 

Diagram 5 Åtgärdsprogram 

Med tanke på att åtgärdsprogram ska föregås av en pedagogisk utredning är det väntat att 

lärarnas förväntningar går i linje med föregående fråga angående pedagogiska 

utredningar. Endast en lärare förväntar sig inte att specialläraren ska utforma, genomföra 

och följa upp åtgärdsprogram medan 31 lärare förväntar sig det i mycket hög utsträckning. 

I likhet med kommentarerna angående pedagogiska utredningar menar lärarna att detta 

arbete bör ske i samråd med berörda lärare.   
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6.1.3. Observation, anpassning av lärmiljö och material 

Nedan presenteras i vilken grad lärarna förväntar sig att specialläraren med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling ska utföra klassrumsobservationer, arbeta med 

anpassning av lärmiljöer samt bistå med anpassat läromedel och hjälpmedel.   

 

Diagram 6 Observationer och anpassningar 

Resultatet visar att 56 av 59 lärare förväntar sig att specialläraren i stor eller mycket stor 

utsträckning ska bistå med anpassat läromedel och hjälpmedel. Ingen lärare förväntar sig 

att specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling inte ska arbeta med 

anpassning av lärmiljöer eller bistå med anpassat läromedel och hjälpmedel. 

Bistå men inte ta bort pedagogens ansvar att fixa efter att ha fått råd 

om VAD som finns att tillgå. (Lärare 4-9 sv/spr) 

Cirka en tredjedel av lärarna förväntar sig endast i liten utsträckning att specialläraren ska 

arbeta med anpassningar av lärmiljön. I kommentarerna framgår det att anpassning av 

lärmiljön bör ske i samråd med pedagogen. Majoriteten av lärarna förväntar sig att 

specialläraren ska utföra klassrumsrumsobservationer i stor eller mycket stor 

utsträckning. En lärare som förväntar sig att specialläraren ska utföra 

klassrumsobservationer i mycket stor utsträckning anser: 
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En viktig del för att kunna stötta pedagogen att få en tillgänglig 

lärmiljö för eleverna. (Lärare 4-9 sv/spr) 

6.1.4. Samverkan 

Här redovisas resultatet på de påståenden som behandlar samverkan mellan specialläraren 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och andra funktioner. 

 

Diagram 7 Samverkan 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna förväntar sig att specialläraren med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling ska samverka med samtliga funktioner i stor eller mycket 

stor utsträckning, förutom med barn- och utbildningsförvaltningen. Där förväntar sig flest 

lärare det i liten utsträckning. 

Av 59 lärare är det 46 lärare som förväntar sig att specialläraren ska samverka med 

undervisande lärare i mycket stor utsträckning. 

Viktigt att samarbetet fungerar och dialogen är bra med undervisande 

lärare. (Lärare för senare år) 
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I jämförelse med påståendet gällande samverkan med undervisande lärare är resultatet 

mer fördelat mellan i vilken utsträckning specialläraren förväntas samverka med 

vårdnadshavare. Alla lärare förväntar sig det dock i någon utsträckning. Av 

kommentarerna framgår det att lärarna förväntar sig detta vid behov. 

Klasslärarens arbete i första hand, men det kan vara bra att bistå i 

arbetet. (Mellanstadielärare) 

Av 59 lärare förväntar sig 41 lärare att specialläraren ska samverka med skolledningen i 

mycket stor utsträckning.  

Skolledningen kan behöva ett bollplank ut mot pedagogerna kring 

resursarbete osv. (Mellanstadielärare) 

En lärare förväntar sig ingen samverkan med skolledningen. Majoriteten av lärarna 

förväntar sig att specialläraren ska samverka med elevhälsan i mycket stor utsträckning. 

I kommentarerna bland de som svarat i liten utsträckning uttrycks det att det i första hand 

är specialpedagogens uppgift att samverka med elevhälsan. En lärare som svarat i mycket 

stor utsträckning kommenterar: 

Jätteviktigt att sitta med och få information kring vilka elever som 

behöver stöttning och på vilket vis. Om det är något skolan kan göra 

eller om vi behöver gå vidare till det centrala. (Grundlärare förskoleklass)  

Av 59 lärare är det 2 lärare som inte alls förväntar sig att specialläraren ska samverka 

med externa stödfunktioner. Av övriga lärare är det 32 lärare som förväntar sig det i 

mycket stor utsträckning. 

Ja, specialläraren behöver fungera som en länk så att undervisande 

lärare får så mycket information som möjligt från olika instanser. 
(Lärare 4-6 so/idrott)  

6.1.5. Utvecklingsarbete 

Nedan följer lärarnas svar angående det påstående som berör utvecklingsarbete. 
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Diagram 8 Leda pedagogiskt utvecklingsarbete 

Det är lika stor del lärare som inte alls förväntar sig att specialläraren ska leda pedagogiskt 

utvecklingsarbete som andelen lärare som förväntar sig det i mycket stor utsträckning. 

Flest lärare förväntar sig det i liten utsträckning.  

Kan vara bra att använda sig av den kompetens specialläraren besitter 

för att utveckla kollegiet. (Lärare för senare år)  

Likt citatet ovan har flera lärare kommenterat att det kan vara bra att utnyttja 

speciallärarens specifika kompetens i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Någon lärare 

menar däremot att det är förstelärarens uppgift.    

6.1.6. Kvalificerade samtal och rådgivning 

Påståendena gällande kvalificerade samtal och rådgivning visar i stor grad liknande 

fördelning av lärarnas svar oberoende om det handlar om samtal med elever, assistenter, 

lärare eller arbetslag. 
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Diagram 9 Kvalificerade samtal och rådgivning 

Resultatet gällande kvalificerade samtal och rådgivning går i linje med varandra 

oberoende om det handlar om samtal och rådgivning med elever, assistenter, lärare eller 

arbetslag. Påståendet som gäller i vilken utsträckning speciallärararen ska genomföra 

kvalificerade samtal och rådgivning med lärare visar på förväntningar att detta ska utföras 

i större utsträckning eftersom endast 8 lärare förväntar sig det i liten grad eller inte alls. 

Som en stöttning och möjlighet till rådfrågning från lärarnas håll. 
(Lärare 1-7 sv/so) 

Jag upplever att elevassistenter ibland lämnas att arbeta kring elever 

utan att ha samtalsstöd. (Mellanstadielärare) 

6.1.7. Ytterligare kommentarer 

Utifrån de 13 lärare som valt att kommentera om de hade ytterligare förväntningar i slutet 

av enkäten framgår det framförallt att det förväntas stöttning från specialläraren med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Stöttningen gäller såväl elever som lärare och 

föräldrar. Det framkommer även förväntningar på samarbete mellan speciallärare och 

specialpedagoger. Att speciallärarprofessionen bör ha en bredare kompetens för att täcka 

behov även inom matematik kommenterades också. Det går även att utläsa att 

speciallärare är en efterlängtad profession.  
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6.2. Slutsatser 

Följande slutsatser har kunnat dras utifrån det resultat som framkom i 

enkätundersökningen. 

 Förväntningarna hos majoriteten av lärarna i årskurs F-6 gällande specialläraren 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling stämmer väl överens med det 

uppdrag som examensordningen (SFS  2011:186) beskriver. 

 Det finns förväntningar att specialläraren med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling ska utföra uppdrag som tillhör andra professioner i skolan, såsom 

matematikutredningar och arbetsuppgifter för att avlasta lärare. 

 Det finns förväntningar att specialpedagogen ska utföra uppdrag såsom läs- och 

skrivutredningar som enligt examensordningen (SFS 2011:186) tillhör 

specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 

 Övervägande andel av lärarna i årskurs F-6 förväntar sig i mindre utsträckning att 

specialläraren ska arbeta med att leda pedagogiskt utvecklingsarbete i jämförelse 

med övriga uppdrag. 

 Majoriteten av lärarna i årskurs F-6 förväntar sig att specialläraren i större 

utsträckning ska undervisa elever enskilt eller i mindre grupp än stötta elever i 

klassrummet. 

6.3. Teoretisk analys 

Genom att undersöka förväntningar hos verksamma lärare i årskurs F-6 gällande 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling kan resultatet tolkas utifrån 

de tre arenor som Abbott (1988) beskriver. Lärarnas förväntningar påverkas, förhandlas 

fram och ändras beroende på situation och arbetsplats, det vill säga den informella 

arenan. Även de två formella arenorna, den juridiska och den offentliga (Abbott, 1988) 

påverkar lärarnas förväntningar. Legitimation, skollag, examensordning och läroplan är 

exempel på krav från den juridiska arenan. Den offentliga arenans krav kan härledas från 

media, politik och allmänhet vilket också påverkar de förväntningar som lärare har. 

Resultatet visar att det finns förväntningar från majoriteten av lärarna i årskurs F-6 att 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska utföra de arbetsuppgifter 

som examensordningen (SFS 2011:186) beskriver. Detta visar att krav från den 

informella arenan går i linje med krav från den juridiska arenan, vilken 
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examensordningen tillhör. Det finns förväntningar på att majoriteten av arbetsuppgifterna 

i huvudsak ska utföras i stor eller mycket stor utsträckning. Att undervisa i helklass är 

däremot något som de flesta lärarna inte förväntar sig alls eller i liten utsträckning.  Med 

utgångspunkt i Abbotts (1988) teori om jurisdiktion, vilket innebär att en yrkesgrupp gör 

anspråk på ett visst kunskapsområde och specifika arbetsuppgifter, kan detta tolkas som 

att respondenterna anser att det är den undervisande lärarens huvudsakliga arbetsuppgift. 

Detta stämmer väl överens med de krav som ställs utifrån den juridiska arenan, där lärare 

förväntas ansvara för ordinarie undervisning. Att leda pedagogiskt utvecklingsarbete 

förväntas inte heller i så stor utsträckning utav lärarna. Detta är dock något som den 

juridiska arenan ställer krav på då det framgår i examensordningen. Utifrån Abbotts 

(1988) resonemang visar det att det kan vara svårt för specialläraren att uppnå jurisdiktion 

över detta område, att leda pedagogiskt utvecklingsarbete.  

Att lärarna förväntar sig att specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

ska undervisa och stötta i flera ämnen visar tilltro till speciallärarens specifika 

kunskapsområde, vilket också kan relateras till Abbotts (1988) teori om jurisdiktion. Av 

kommentarerna framgår det att eftersom språkutveckling finns inom alla ämnen, bör 

ämnen inte begränsas. En annan tolkning är att den informella arenans krav medför att 

lärarna förväntar sig detta. Arbetsplatsens önskan och behov kan medföra att lärare 

förväntar sig att specialläraren ska undervisa och stötta i flera ämnen. Lärarnas 

förväntningar på att specialläraren ska bistå med hjälp vid bedömning och betygssättning, 

arbeta med screening och utredningsarbete, arbeta med åtgärdsprogram, observationer 

och anpassningar samt genomföra kvalificerade samtal och rådgivning visar på tilltro till 

speciallärarens specifika kunskapsområde. Denna tilltro stärker speciallärarens roll vilket 

leder till jurisdiktion (Abbott, 1988).  

Det framkommer att det finns lärare som förväntar sig att det är specialpedagogen som 

ska genomföra läs- och skrivutredningar. Någon kommenterar att specialläraren kan bistå 

specialpedagogen i detta arbete. Abbott (1988) betonar att om allmänheten inte har 

tillräcklig kännedom om vad en yrkesgrupps arbete leder till och ger för resultat kan det 

vara svårt för en profession att uppnå jurisdiktion. Vidare menar Abbott (1988) att detta 

kan leda till en intern konkurrens mellan liknade professioner, i detta fall mellan 

speciallärare och specialpedagog. En konkurrens kring vem som ska göra vad, när det ska 

göras och hur det ska utföras (Abbott, 1988). Lärarnas förväntan på vem som ska göra 



 

43 

 

vad kan bero på vilka professioner som finns att tillgå och vilken arbetsfördelning som 

råder inom den informella arenan. Resultatet som visar att majoriteten av lärarna inte alls 

eller i liten utsträckning förväntar sig att specialläraren ska stötta elever i klassrummet 

kan också tolkas som en konkurrens mellan professioner. I detta fall mellan lärare och 

speciallärare. Att vissa professioner anser sig äga ett kunskapsfält som de egentligen inte 

är legitimerade för kan bero på förvärvad erfarenhet och kurser inom kunskapsområdet. 

Detta är komplicerat och leder till otydlighet kring jurisdiktion. 

Med utgångspunkt i Abbotts (1988) teori om workplace assimilation, vilket innebär att 

yrkesgrupper utför arbete som tillhör en annan professions jurisdiktion, framkommer det 

i resultatet att det finns förväntningar från lärare i årskurs F-6 att speciallärare med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska undervisa i matematik i helklass, mindre 

grupp och enskilda elever samt utföra screening och utredningar i matematik. Av 

kommentarerna går det att utläsa att denna förväntan finns om det inte förekommer annan 

behörig profession. Detta kan knytas till Abbots (1988) resonemang om den informella 

arenan där arbetsuppgifter förhandlas fram beroende på situation. Det finns även en 

förväntan från lärare att specialläraren kan avlasta dem i exempelvis arbete med 

pedagogiska utredningar. Även detta kan tolkas som workplace assimilation, att lärarna 

vill överlåta dokumentationsarbete till specialläraren. Det kan även tolkas utifrån division 

of expert labor vilket beskrivs av Abbott (1988) som att yrkesgrupper är beroende av 

varandra. Att professioner inom skolan tar hjälp av varandra och samarbetar. Detta går 

även i linje med studiens resultat som visar på stora förväntningar gällande 

interprofessionella relationer (Abbott, 1988) att speciallärare ska samverka med olika 

aktörer både inom och utanför skolan.  

Trots att speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling efter erlagd examen 

är en legitimerad profession görs tolkningen utifrån resultatet att lärarnas förväntningar 

på specialläraren i stor grad påverkas av den informella arenan. Det är svårt för 

speciallärare att uppnå full jurisdiktion, likt läkare eller advokater, eftersom 

konsekvenserna av att någon annan utför uppdraget inte blir så påtagliga. Även otydliga 

krav från den juridiska arenan kan påverka speciallärarens möjlighet till jurisdiktion. 

Krav från den offentliga arenan påverkar säkerligen också, men det är inget som 

framkommer i studiens resultat. 
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7. Diskussion 

Följande diskussion förs utifrån studiens syfte att inom en medelstor kommun undersöka 

vilka förväntningar lärare i årskurs F-6 har på specialläraren med inriktning språk-, skriv- 

och läsutveckling. Diskussionskapitlet inleds med en diskussion kring de metodval som 

gjorts. Därefter följer en resultatdiskussion där studiens två frågeställningar som besvarar 

vilka arbetsuppgifter lärare i årskurs F-6 förväntar sig ingå i uppdraget för speciallärare 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling samt i vilken utsträckning lärare i årskurs 

F-6 förväntar sig att speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska 

utföra de uppdrag som examensordningen (SFS 2011:186) beskriver. Dessutom förs ett 

resonemang kopplat till bakgrund och tidigare forskning. Efter det beskrivs tillämpning 

av studien och kapitlet avslutas med ett avsnitt om förslag på vidare forskning.  

7.1. Metoddiskussion 

Metodvalet, webbenkät, var relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar 

eftersom den möjliggör att ett större antal informanter kan nås än vid intervjuer eller 

observationer (Stukát, 2011). Den ursprungliga tanken att undersöka förväntningar hos 

alla lärare i årskurs F-6 i en kommun uppnåddes inte. Dels nådde webbenkäten inte ut till 

alla tänkta informanter beroende på att rektorer inte förmedlade den vidare. Dessutom 

blev bortfallet bland de som fick möjlighet att besvara enkäten större än förväntat, cirka 

70 procent. Stukát (2011) belyser att en nackdel med enkäter är att det kan vara svårt att 

motivera en stor grupp informanter. Möjliga faktorer som kan ha påverkat 

svarsfrekvensen är olämplig tidpunkt för utskick, lärarnas arbetsbörda samt att ett 

mellanled (rektorerna) nyttjades i utskicket. Funderingar har i efterhand funnits kring om 

utskicket kunde genomförts på annat vis, till exempel direkt till lärarna via mail eller via 

personlig kontakt. Att konstruera och administrera enkäten både vid utskick och vid 

sammanställning via Google Formulär var tämligen enkelt. Detta framhåller Bryman 

(2011) som en fördel med enkät. Det var dock tidskrävande att bearbeta resultatet trots 

att det inte var så många svar som förväntat. Under arbetets gång har nya tankar kring 

frågor och formuleringar i enkäten uppkommit och vilken påverkan de hade kunnat ha på 

resultatet. Stukát (2011) belyser att vid enkäter är den språkliga utformningen mer 

betydelsefull än vid intervjuer och att det inte är helt enkelt att formulera bra frågor. 

Ytterligare en tanke har förekommit kring om enkätens kommentarsmöjligheter borde 
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varit obligatoriska för att generera mer kvalitativ data. Enligt Stukát (2011) kan textsvar 

ge intressanta och givande svar. En risk som beaktades var att obligatoriska kommentarer 

kan verka avskräckande och ge färre svar.  

Faktorer som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet kan vara hur informanterna tolkat 

frågorna i enkäten, hur resultatet har tolkats och det stora bortfallet. Stukát (2011) belyser 

att feltolkning kan påverka reliabiliteten och att ett stort bortfall påverkar resultatets 

generaliserbarhet. Studiens validitet anses vara hög eftersom det finns ett tydligt syfte 

som enkätens skalfråga med påståenden undersöker. Intervjuer hade kunnat vara en annan 

metod eller som ett komplement till enkät för att undersöka förväntningar hos lärare i 

årskurs F-6 gällande specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 

Djupare och mer utförliga svar hade kunnat erhållas men med risk för intervjuareffekt, 

det vill säga omedveten styrning (Bryman, 2011; Stukát, 2011). Eftersom syftet med 

studien var att undersöka ett stort antal lärares förväntningar hade enbart intervjuer inte 

varit genomförbart inom ramen för det självständiga arbetet. 

7.2. Resultatdiskussion 

Tidigare i metodkapitlet framställs det att Bryman (2011) betonar att om nästan alla 

informanter besvarar frågorna på samma sätt blir resultaten knappast intressanta. I denna 

studies resultat finns det en spridning av lärarnas svar vilket har gjort det intressant att 

tolka och analysera. Inledningsvis i denna diskussion vill vi göra gällande att syftet med 

att göra kopplingar mellan bakgrundsfrågorna och respondenternas svar inte var möjligt 

att genomföra inom tidsramen för detta självständiga arbete. Att dra paralleller eller 

skönja mönster hur enskilda informanter svarat har inte heller ägnats tid till.  

Studiens frågeställningar har besvarats och resultatet visar att det finns förväntningar från 

majoriteten av lärare i årskurs F-6 att speciallärare med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling ska utföra de arbetsuppgifter som examensordningen (SFS 2011:186) 

beskriver. Men resultatet visar även på förväntningar att specialläraren med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling ska utföra uppdrag utöver vad examensordningen (SFS 

2011:186) beskriver, såsom matematikutredningar och arbetsuppgifter för att avlasta 

lärare. Detta stämmer överens med vad Byström (2018b) redogör för gällande att 

speciallärare beskriver att de har specialpedagogiska uppdrag som motsvarar en annan 

specialisering, i huvudsak matematik, eller kombinerar specialläraruppdraget med 
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klasslärartjänst eller ämneslärartjänst. Tidigare forskning av Göransson m.fl. (2015) och 

Klang m.fl. (2017) visar också på att innehållet i speciallärares uppdrag tycks kunna skilja 

sig åt. Är det rimligt att speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

endast ska utföra de uppdrag som examensordningen beskriver? All kompetens som 

specialläraren besitter bör tas tillvara på, men inte på bekostnad av att kunna utföra 

specialläraruppdraget. Alla speciallärare har en grundutbildning som omfattar studier i 

svenska eller inom språk-, skriv- och läsområdet (SFS 2011:186), men kan även vara 

utbildade och behöriga inom fler områden. Vi ser att den erfarenhet av otydlighet och 

förvirring som beskrivs i inledningen kan härledas till den informella arenan (Abbott, 

1988), det vill säga arbetsplatsens krav och förväntan på professionen. Vår uppfattning är 

att den informella arenan tar överhand vilket medför att de formella arenornas krav, i 

huvudsak den juridiska, inte får lika stort utrymme. Detta kan vara en anledning till att 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling förväntas utföra uppdrag 

utöver vad examensordningen (SFS 2011:186) beskriver. Även Lindqvist (2013) och von 

Ahlefeld Nisser (2014) lyfter dilemmat att skilda föreställningar kring uppdrag och roller 

kan få konsekvenser för en pedagogisk praktik. Vi menar att brist på resurser, ekonomi, 

kunskap hos organisation och skolledning inte får vara avgörande för hur speciallärarens 

uppdrag utformas. Därför är det av stor vikt att som speciallärare vara trygg i vad rollen 

som speciallärare innebär. 

Resultatet visar att det finns förväntningar på att majoriteten av speciallärarens 

arbetsuppgifter ska utföras i stor eller mycket stor utsträckning. Att leda pedagogiskt 

utvecklingsarbete är dock något lärarna i årskurs F-6 förväntar sig i mindre utsträckning 

i jämförelse med övriga uppdrag. Även tidigare forskning av Göransson m.fl. (2015) 

belyser att skolutveckling som arbetsområde inte är något som speciallärare lyckats göra 

anspråk på i någon större omfattning. Byström (2018b) framhåller detsamma. Resultatet 

i hennes studie visar på en ojämn fördelning av undervisning, utrednings- och 

utvecklingsarbete. Undervisning är det uppdrag som upptar mest tid, därefter 

utredningsarbete medan det åt utvecklingsarbete ägnas liten eller ingen tid alls. Åt 

utvecklingsarbete ägnas endast den tid som blir över. Vår uppfattning till varför 

utvecklingsarbete inte förväntas i så stor utsträckning är att lärarna ser ett större behov av 

uppdrag inom undervisning och utredning än inom utveckling. Även organisation och 

skolledning har stor betydelse för hur tiden disponeras mellan de olika uppdragen. Vi ser 

att mer tid till utvecklingsarbete möjliggör mer fokus på förebyggande och 
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hälsofrämjande arbete vilket i sin tur kan leda till minskat behov av särskilt stöd. Studien 

av Göransson m.fl. (2015) visar att rådgivning och kvalificerade samtal inte heller är 

något som specialläraren ägnar sig åt. Detta är dock något som resultatet i denna studie 

visar att det finns förväntningar på från lärarna i årskurs F-6. I von Ahlefeld Nissers 

(2014) studie framkom det att arbete med ämnesutveckling i svenska kan ske genom 

kvalificerade samtal och ses som en förebyggande och viktig uppgift. Som speciallärare 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling besitter vi stor kunskap och kompetens 

som kan användas i kvalificerade samtal. Det resultat som Göranson m.fl. (2015) visar är 

oroväckande med tanke på att det finns en förväntan hos respondenterna i denna studie 

att specialläraren ska arbeta med rådgivning och kvalificerade samtal.  

I likhet med den bild vi beskriver i inledningen visar studiens resultat att lärarna i årskurs 

F-6 förväntar sig att specialläraren i större utsträckning ska undervisa elever enskilt eller 

i mindre grupp än stötta elever i klassrummet. Den grundläggande principen enligt 

Salamancadeklarationen är att alla barn skall undervisas tillsammans så ofta som möjligt, 

oavsett svårigheter eller inbördes skillnader (Svenska Unescorådet, 2006). Tidigare 

forskning av såväl Göransson m.fl. (2015), som Persson (1998), och von Ahlefeld Nisser 

(2014) visar på att individuell undervisning i stor grad är något som kan kopplas till 

speciallärarens uppdrag. Medan Persson (1998) skildrar specialundervisning utanför 

klassrummet som efterfrågades av klass- och ämneslärarna beskriver Takala & Ahl 

(2014) att undervisningsuppdraget har förskjutits till att finnas till för alla elever och inte 

enbart dem i svårigheter. Vårt uppdrag innebär ett ansvar att med gällande styrdokument 

som grund arbeta för alla elevers bästa. Byström och Bruce (2018) framhåller att 

speciallärarens kunskap är betydelsefull för hela skolans arbete och utveckling. Vi ser en 

begränsning om speciallärarens kunskap företrädesvis används för undervisning av 

enskilda elever eller mindre grupper eftersom det blir på bekostnad av alla elevers lärande 

och utveckling av lärarnas undervisning.  

I resultatet framkommer det att det finns förväntningar att specialpedagogen ska utföra 

uppdrag såsom läs- och skrivutredningar som enligt examensordningen (SFS 2011:186) 

tillhör specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Att de 

specialpedagogiska professionernas uppdrag och arbetsuppgifter överlappar varandra har 

även framkommit i tidigare forskning av Göransson m.fl. (2015) och Takala & Ahl 

(2014). Detta är inte särskilt förvånande. Skolors möjlighet att rustas med såväl 
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speciallärare som specialpedagog kan vara begränsad på grund av ekonomiska resurser 

eller tillgång till professionerna. Dessutom visar den historiska tillbakablicken att de 

specialpedagogiska professionernas vara eller icke vara har varierat genom åren (Bladini, 

1990). Den nya speciallärarutbildningen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

är relativt ung med ett återinträde år 2008 (Byström, 2018a). Det är därför väsentligt att 

vi tar kontrollen, gör anspråk på vårt kunskapsområde och uppnår jurisdiktion (Abbott, 

1988) för att speciallärarprofession ska etableras och bli erkänd.  

7.3. Tillämpning 

Utifrån denna studie har fördjupad kunskap erhållits kring vår framtida profession och 

vad det finns för förväntningar hos verksamma lärare i årskurs F-6. Denna insikt gör oss 

förberedda att bemöta de förväntningar som finns och att det är av stor betydelse att vi är 

tydliga med vårt uppdrag för att uppnå jurisdiktion. Även andra blivande och verksamma 

speciallärare kan stärkas i sin profession genom att ta del av denna studie. Dessutom kan 

studien ge skolledning och andra professioner inom skolan förståelse och kunskap kring 

speciallärarens uppdrag. 

7.4. Vidare forskning 

För vidare forskning kan det vara intressant att göra en fördjupad undersökning kring vad 

lärare förväntar sig mer specifikt gällande speciallärarens arbetsuppgifter, exempelvis 

pedagogiska utredningar, bedömning och betygssättning, kvalificerade samtal och 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Det hade även varit spännande med studier liknande 

denna, men riktad mot andra speciallärarinriktningar, för att ta reda på om det finns 

förväntningar att utföra uppdrag som tillhör annan inriktning. En studie riktad mot 

skolledning för att belysa deras förväntningar på speciallärarprofessionen hade varit 

mycket givande eftersom skolledningen har stor inverkan på hur uppdraget utformas. En 

jämförande studie likt denna mellan kommuner hade belyst resultat i ett större perspektiv, 

vilket hade varit intressant för att visa på skillnader och likheter mellan kommuner. 
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8. Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie är en upplevd otydlighet och förvirring kring speciallärarens 

uppdrag. Dagens speciallärarprofession är relativt ny och regleras inte av gällande skollag 

(SFS 2010:800) utan det är endast examensordningen (SFS 2011:186) som beskriver 

yrkesuppdraget. Genom att ta reda på vad lärare förväntar sig av professionen kan 

blivande speciallärare förberedas för den verklighet som väntar. Syftet med denna studie 

är att inom en medelstor kommun undersöka vilka förväntningar lärare i årskurs F-6 har 

på speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Utifrån två 

frågeställningar kring vilka arbetsuppgifter lärare i årskurs F-6 förväntar sig ingå i 

speciallärarens uppdrag och i vilken omfattning lärarnas förväntningar på speciallärarens 

uppdrag överensstämmer med examensordningen uppnås syftet. 

Genom en webbenkät som via rektorer sänts ut till verksamma lärare i årskurs F-6 inom 

en kommun i södra Sverige har data samlats in. Av cirka 200 lärare i årskurs F-6 

besvarades webbenkäten utav 59 respondenter, vilket innebär ett stort bortfall på cirka 70 

procent. Resultatet visar att förväntningarna hos majoriteten av lärarna i årskurs F-6 

gällande specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling stämmer väl 

överens med det uppdrag som examensordningen (SFS  2011:186) beskriver. Det finns 

förväntningar att specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska utföra 

uppdrag som tillhör andra professioner i skolan och förväntningar att specialpedagogen 

ska utföra uppdrag som enligt examensordningen (SFS 2011:186) tillhör specialläraren 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Lärarna i årskurs F-6 förväntar sig i 

mindre utsträckning att specialläraren ska arbeta med att leda pedagogiskt 

utvecklingsarbete i jämförelse med övriga uppdrag och förväntar sig att specialläraren i 

större utsträckning ska undervisa elever enskilt eller i mindre grupp än stötta elever i 

klassrummet. Som teoretiskt analysredskap för att tolka och förstå lärares förväntningar 

på specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling har Abbotts (1988) 

professionsteori använts. Studiens resultat som går i linje med vad tidigare forskning visar 

bidrar med fördjupad kunskap kring professionen och vad det finns för förväntningar hos 

verksamma lärare i årskurs F-6. Insikten förbereder bemötandet av de förväntningar som 

finns. 
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Bilaga 1 – Examensordningen 

SFS 2011:186 
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 

YRKESEXAMINA 

Speciallärarexamen 

Omfattning 

Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten 

har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Vidare ställs det krav på 

avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen 

eller motsvarande äldre examen. 

Speciallärarexamen ges med specialiseringar mot 

– språk-, skriv- och läsutveckling, 

– matematikutveckling, 

– dövhet eller hörselskada, 

– synskada, 

– grav språkstörning, och 

– utvecklingsstörning. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare 

avlagda examen omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet 

språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda 

ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning 

med motsvarande kunskaper. 

För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda 

examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet 

matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, 

krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande 

kunskaper. 

Mål 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap 

och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 

– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt 

perspektiv, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 

och stimulans av denna, 

9 

– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, SFS 2011:186 
och 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på 

vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

2. barns och elevers matematikutveckling, 

3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling 

i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 

4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i 

relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 

5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling 

i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller 

6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling 

i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter 

i olika lärmiljöer, 
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– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga 

att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

2. barns och elevers matematikutveckling, 

3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller 

hörselskada, 

4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada, 

5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, 

eller 

6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning, 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

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

behoven hos alla barn och elever, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där 

barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, 

och 

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och 

elever i behov av särskilt stöd. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling 

ska också studenten 

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. 

10 

SFS 2011:186 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer 

och yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Övrigt 

I examensbeviset ska det anges för vilken eller vilka verksamheter utbildningen 

är avsedd. Där ska också utbildningens specialisering anges. 

För speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Bilaga 2 – Webbenkät  
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Bilaga 3 – Missivbrev 

               

 

 

 

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

2019-02-05 

Hejsan!  

 

Camilla Karlsson och Annika Olofsson heter vi och studerar sista terminen på 

Speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Vi behöver DIN 

hjälp! Just nu arbetar vi med vårt examensarbete vilket har som syfte att undersöka 

verksamma F-6 lärares förväntningar på vår kommande yrkesroll. Vi är därför oerhört 

tacksamma om DU vill ta dig tid att svara på vår enkät (det tar max 10 minuter).  

Vi behöver ditt svar senast 1/3.  

 

OBS! Enkäten riktar sig enbart till lärare årskurs F-6 i xxx kommun.  

 

Länk till enkäten: https://goo.gl/forms/2lrApBcUiG47EjAG3 

 

I studien och vårt examensarbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Länk: Vetenskapsrådet) Detta innebär att deltagandet är frivilligt, helt 

avidentifierat, att det insamlade materialet endast används till vårt examensarbete och 

kommer att förstöras när det är examinerat.   

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via mail.  

 

Vänliga Hälsningar,  

Camilla Karlsson, xxx@xxx.se  

Annika Olofsson, xxx@xxx.se  
 

 

Ansvarig handledare: Gloria Håkansson 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

 

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin sista 

termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera studenterna 

under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 

rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När 

detta har blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

https://goo.gl/forms/2lrApBcUiG47EjAG3
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:xxx@xxx.se
mailto:xxx@xxx.se
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/

