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Abstract 

 

Det nya speciallärarprogrammet, som infördes 2007, fick en klar inriktning mot det 

specialpedagogiska förhållningssättet som redan gällde för det befintliga 

specialpedagogprogrammet. Utöver detta fick speciallärarprogrammet en fördjupad 

ämneskännedom i läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling i ett 

specialpedagogiskt perspektiv (SFS 2008:132). De båda specialpedagogiska utbildningarna, 

specialpedagog- samt speciallärarprogrammet, bygger emellertid på examensordningar som 

till stora delar är samstämmiga. Huvudsyftet med denna studie är att granska hur 

utbildningsansvariga vid tre lärosäten har förhållit sig till sitt förändrade utbildningsuppdrag. 

Det görs utifrån studier av dokument och intervjuer, för att undersöka hur de 

utbildningsansvariga har tolkat examensordningarna för specialpedagoger och speciallärare 

och sedan utvecklat två specifika utbildningar, samt hur de ser på de båda yrkesrollerna. På 

så sätt är studiens ambition att kunna göra de respektive yrkesrollerna hanterbara. Studiens 

resultat visar att ett lärosätes organisation påverkar reformarbetet vid en omfattande 

förändring. Studien ger inte en enhetlig bild av specialpedagogens och speciallärarens 

yrkesidentiteter, utan visar snarare på behovet av flexibla yrkesroller med hög användbarhet, 

där samarbetet mellan de två är av största vikt.  

 

 

 

Ämnesord: examensordning, utbildning, specialpedagogik, specialpedagog, speciallärare, 

yrkesroll, yrkesidentitet och tolkning.       
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Förord 

 
Vi har funnit arbetet med denna studie mycket givande, speciellt då vi fått möjlighet att 

fördjupa oss i ett mer professionsinriktat ämne, där vi har kunnat reflektera över och 

försökt definiera vår kommande yrkesroll. Vi vill därmed rikta vårt tack till de som på 

ett eller annat sätt bidragit till tillkomsten av detta arbete. Stort tack till de deltagande 

informanterna, ni vet vilka ni är. Utan er medverkan hade denna studie inte blivit av. Er 

entusiasm fick oss att lita på vår intuition att ämnet kunde vara intressant för fler än för 

oss själva. Vi vill också framföra vårt stora tack till vår handledare Lisbeth Ohlsson, 

som givit oss ramar för arbetet men framför allt frihet att utforma denna studie på det 

sätt som vi funnit angeläget. Tack Lisbeth för att du funnits till hands när vi har behövt 

ventilera våra funderingar. Ett speciellt tack till våra familjer, som härdat ut när vi varit 

både fysiskt och psykiskt frånvarande. Tack Ulf för ditt stöd och dina uppmuntrande 

tillrop som fått oss på gott humör. Tack Björn för ditt tålamod i rollen som vårt 

bollplank där du utmanat våra tankar. Tack Didrik för att du varit så klok och hjälpt 

mamma att göra färdigt sitt examensarbete. Tack Edda för att du varit så klok och 

kramat mamma när hon har behövt det. 

  



 6 

 



 7 

1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Specialpedagogutbildningen tillkom 1990, och var en påbyggnadsutbildning för redan 

examinerade pedagoger, vilken kom att ersätta speciallärarutbildningen som funnits 

sedan 1962. Specialpedagogutbildningen utmärktes av ett helhetsperspektiv, där den 

enskilda elevens behov av särskilt stöd skulle tillgodoses genom ett utvecklingsarbete 

på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Därtill fick utbildningen en tydligare 

inriktning mot specialpedagogisk vetenskapsteori, enligt gällande examensordning 

(Vernersson, 2002, s.21). Det fokus som tidigare låg på eleven kom nu att fördelas på 

ytterligare arbetsuppgifter, såsom handledning av kollegor och skolutveckling 

(Malmgren Hansen, 2002, s.15). Utbildningen kom därmed att skilja sig från den 

tidigare speciallärarutbildningen, vilken var mer orienterad mot den enskilda elevens 

svårigheter samt medel för att komma till rätta med den enskildes problem (Vernersson, 

2002, s.15f). 2007 infördes emellertid ett nytt speciallärarprogram i 

Högskoleförordningen, och nya kullar av blivande speciallärare kunde påbörja sin 

utbildning på hösten 2008
1
 (Högskoleförordningen 1993:100).  

 

Det nya speciallärarprogrammet fick en klar inriktning mot det specialpedagogiska 

förhållningssättet som redan gällde för det befintliga specialpedagogprogrammet. 

Utöver detta fick speciallärarprogrammet en fördjupad ämneskännedom i läs- och 

skrivutveckling samt matematikutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv (SFS 

2008:132). De båda specialpedagogiska utbildningarna, specialpedagog- samt 

speciallärarprogrammet, bygger emellertid på examensordningar som till stora delar är 

samstämmiga. Både specialpedagoger och speciallärare ska fungera som 

samtalspartners, genomföra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt utveckla 

lärmiljöer (SFS 2007:638; SFS 2008:132). Kraven från regeringshåll var dock tydliga 

när det nya speciallärarprogrammet infördes. De nio lärosäten som tilldelades 

examensrätten för de två specialpedagogiska utbildningarna
2
, skulle utforma två 

separata utbildningar, vilka skulle mynna ut i två specifika men samexisterande 

yrkesroller (Högskoleförordningen 1993:100).  

                                                 
1
 Med undantag för Göteborgs universitet som startade sitt speciallärarprogram 2007. 

2
 Med undantag för Karlstads universitet som endast har speciallärarprogrammet. 
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För blivande specialpedagoger förändrades förutsättningarna för den kommande 

yrkesutövningen i och med att det nya speciallärarprogrammet tillkom. Parallellt 

påbörjades ett revideringsarbete av själva specialpedagogprogrammet vid de enskilda 

lärosätena som kom att se olika ut, beroende på de tolkningsmöjligheter som gavs 

genom de lokala bestämmelserna inom ramen för gällande examensordningar (SFS 

2008:132; SFS 2007:638).  

 

Dokumenten här nedan är de mest centrala för de utbildningar som bildar utgångspunkt 

för denna studie. Arbetets primärkällor utgörs därmed av följande dokument: 

Högskoleförordningen 1993:100, vilket är det dokument som ligger till grund för de två 

nuvarande specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna. Därtill har förordningstexter 

gällande ändringar i högskoleförordningen 1993:100 studerats, såsom SFS 2007:638 

och SFS 2008:132, vilka är de nu gällande examensordningarna för specialpedagog- 

respektive speciallärarprogrammet. Förslag till Examensordning U2008/577/UH har 

också studerats, liksom Regeringens proposition 2009/10:89 angående en ny 

lärarutbildning, där den senare har lästs främst med avseende på de förslag till 

förändringar vad gäller speciallärar- samt specialpedagogexamen (6.2, 6.3).  

 

 

1.2 Problemformulering  

De senaste årens förändringar inom specialpedagog- och speciallärarutbildningen 

medför en viss osäkerhet kring de båda yrkesrollernas uppdrag. Osäkerheten väcker i 

sin tur frågor angående vilken kompetens specialpedagogen respektive specialläraren 

förväntas inneha efter studier motsvarande 90 hp, samt vilken funktion de båda 

yrkesgrupperna förväntas fylla i dagens skola. Följaktligen menar vi att det finns ett 

behov av att definiera såväl specialpedagogens som speciallärarens yrkesroll, då det är 

av stor vikt att skolpersonal förstår sitt uppdrag, för att kunna bidra med kvalitativa 

lösningar i det ständigt pågående förändringsarbetet inom skolan (Augustinsson & 

Brynolf, 2009, s.190). För att kunna forma yrkesrollen måste emellertid de blivande 

specialpedagogerna och speciallärarna förstå det bakomliggande syftet med 

utbildningen och de visioner som varit rådande vad gäller utformningen av det 

specialpedagogiska uppdraget.  
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Ett flertal studier har gjorts där verksamma inom skolan, dvs. skolledare, lärare och 

specialpedagoger, ger sina synpunkter på specialpedagogik samt specialpedagogens 

yrkesroll. Här kan nämnas Ekström (2004) där kommunala tjänstemän och rektorer 

intervjuats, samt Malmgren Hansen (2002) i vilken tretton specialpedagoger deltar. 

Denna studie är emellertid inte inriktad mot de verksammas perspektiv, utan intresset är 

riktat mot de examensordningar som styr de båda utbildningarna samt lärosätenas 

tolkningar av sitt uppdrag. Studien är därmed relevant för att öka förståelsen för de 

kommande yrkesrollerna för såväl specialpedagoger som speciallärare.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med dessa förändringar inom specialpedagog- och speciallärarutbildningen som 

bakgrund, undersöks i examensarbetet vilka visioner som varit vägledande i 

beslutsfattandet vad gäller de två specialpedagogiska utbildningarnas utformning. I 

studien belyses det specialpedagogiska uppdraget utifrån nu gällande examensordningar 

för specialpedagog- respektive speciallärarprogrammet, samt ges en beskrivning av den 

arbetsprocess som igångsattes vid tre lärosäten i och med införandet av det nya 

speciallärarprogrammet.  

 

Examensarbetets fokus kommer dock inte att riktas mot examensordningarna på 

myndighetsnivå, utan mot de tre högskolor och universitet, som både har 

specialpedagog- och speciallärarutbildningar i sitt programutbud. Eftersom varje 

lärosäte har möjlighet att utifrån Högskoleförordningen (1993:100) och 

examensordningarna (SFS 2007:638; SFS 2008:132) utforma sina egna 

programinriktningar (se Högskoleförordningen) undersöks det följaktligen hur de 

lärosäten, som bedriver specialpedagog- och speciallärarutbildning på avancerad nivå, 

har tolkat dessa direktiv. På så sätt ämnar studien visa på vilken kunskap och 

kompetens, enligt de utbildningsansvariga, specialpedagoger och speciallärare ska 

besitta för att kunna fullgöra sitt uppdrag, samt vilken funktion utifrån yrkesidentiteten, 

de utbildningsansvariga ser att specialpedagogen och specialläraren ska fylla i 

framtidens skola.  
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Huvudsyftet med denna studie är att granska hur utbildningsansvariga vid tre lärosäten 

har förhållit sig till sitt förändrade utbildningsuppdrag. Det görs genom att undersöka 

hur de utbildningsansvariga har tolkat examensordningarna för specialpedagoger och 

speciallärare och sedan utvecklat två specifika utbildningar, samt hur de ser på de båda 

yrkesrollerna. På så sätt är studiens ambition att kunna göra de respektive yrkesrollerna 

hanterbara. 

 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

 Hur organiserades reformarbetet vid de tre lärosätena? 

 

 Hur har de utbildningsansvariga på berörda lärosäten tolkat examensordningarna 

för specialpedagog – och speciallärarprogrammet?   

 

 Vilka svårigheter har de utbildningsansvariga upplevt i reformarbetet vid 

införandet av det nya speciallärarprogrammet? 

 

 Vilka tänkbara konsekvenser får de utbildningsansvarigas tolkningar av 

examensordningarna för de två specialpedagogiska utbildningarna samt för 

specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller? 

 

 

1.4 Studiens upplägg 

Studiens upplägg är enligt följande att i avsnitt 2 redogörs för de specialpedagogiska 

utbildningarna i ett historiskt perspektiv, för att tydliggöra men även placera in den 

senaste förändringen av specialpedagogisk utbildning 2007 i ett sammanhang. Därefter 

följer Forskningsbakgrund och litteraturgenomgång i avsnitt 3. Under rubrik 4 Teori 

presenteras den teori som fått utgöra ansats i studien. I avsnitt 5 sammanförs de metoder 

som studien bygger på. I studiens resultatdel, avsnitt 6, återges först 

examensordningarna för såväl speciallärar- som specialpedagogprogrammet med en 

precisering av målens likheter och skillnader. Vidare presenteras det empiriska 

materialet. Diskussionen faller under avsnitt 7, och därpå följer en sammanfattning av 

studien i avsnitt 8.  
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2 Specialpedagogiska utbildningar i ett historiskt perspektiv 

Under denna rubrik redovisas en kort historik över de specialpedagogiska utbildningar 

som förekommit från 1962 fram till 2008, för att underlätta för förståelsen av det 

empiriska materialet. Genom att redogöra för vilka förändringar som skett med de 

specialpedagogiska utbildningarna över tid sätts denna studie in i ett 

utbildningshistoriskt perspektiv, där bakgrunden till dagens utbildningssituation blir mer 

överskådlig, vilket underlättar möjligheten att skapa ett sammanhang.  

 

 

Speciallärarutbildningen 1962 

 

I en tradition där stödet för elever som inte uppfyllt skolans målkrav, var att bli hänvisad 

till undervisning i hjälpklass, specialklass och undervisning i klinik, skedde det en 

förändring i synen på specialundervisning. Bladini (1990) refererar till 

grundskolepropositionen 1962 (Prop 1962:54) där det presenterades en, för tiden, ny 

syn på specialundervisningen, där tanken på en statligt reglerad speciallärarutbildning 

lyftes. I mars 1962 lades det fram, enligt Bladini, en proposition om 

speciallärarutbildningen (Prop 1962:106) och den 25 maj 1962 beslöt Riksdagen att 

man skulle inrätta den första centralt reglerade speciallärarutbildningen, vilken förlades 

till lärarhögskolorna i Göteborg och Stockholm. Speciallärarutbildningen kom att 

omfatta 40 p (Bladini, 1990, s.123). Redan i mars 1965 kom, vilket Bladini påtalar, en 

ny proposition (Prop 1965:79) som föreslog en utvidgning av speciallärarutbildningen, 

vilket innebar att utbildningen även kom att erbjudas vid lärarhögskolan i Malmö, men 

den mest intressanta förändringen var att utbildningen nu fick tre huvudlinjer (Bladini, 

1990, s.123). Linje 1 vände sig till lärare i grundskolan eller särskolan (hjälp-, sär-, läs-, 

observation-, cp- och synklasser) medan linje 2 utbildade hörsel- och talpedagoger. 

Linje 3 kom därmed att vända sig till särskolans förskola och träningsklasser 

(Vernersson, 2002, s.15).  

 

På 1970-talet tillsattes, enligt Bladini (1990), en utredning rörande Skolans inre arbete 

(SIA), som kom att påverka skolans utveckling i hög grad och då i synnerhet 

specialundervisningen. Synen på eleven och på undervisningen genomgick med SIA 
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(SOU 1974:53) en radikal förändring, vilket tillsammans med följande proposition 

(Prop 75/76:39) innebar att tanken på specialklasser och kliniker blev otidsenlig 

(Bladini, 1990, s.32). I SIA:s slutsatser kan man även se att det fanns grundläggande 

skillnader mellan specialundervisning och specialpedagogik. SIA menade att 

specialpedagogik till större del stödjer sig på förändrande och förbättrande metoder 

medan specialundervisningen i större utsträckning mer är en organisationsfråga 

(Bladini, 1990, s.142).  

 

En annan utredning, som inte hade speciallärarutbildningen i fokus men som ändå kom 

att påverka den var, enligt Bladini (1990) utredningen Lärare för skola i utveckling, 

LUT-74 (SOU 1978:86) som tillsattes 1974. Tillsammans bidrog såväl SIA som LUT 

till införandet av termen specialpedagogik, som kom att användas i såväl utbildnings- 

som fortbildningssammanhang (Bladini, 1990, s.159f).  

 

1977 genomfördes en högskolereform vilket bland annat innebar att lärarutbildningarna 

lämnade SÖ:s ansvarsområde och föll istället under UHÄ
3
. Nu blev utbildningsplanerna 

mindre detaljstyrda (Bladini, 1990, s.166f). 1978 förkortades speciallärarutbildningen, 

och det medförde att den kom att omfatta 20 p, motsvarande en termins heltidsstudier. I 

gengäld blev utbildningen mer målstyrd och man kom att fokusera på en utökning av de 

yrkesförberedande delarna av utbildningen (Hammar Chiriac, 2009, s. 39f). 

 

I SOU 1978:86 omnämns, vilket Hammar Chiriac (2009) påtalar, att specialpedagogik 

inte är till för några få elever, utan ska gynna flera elever i deras normala skolmiljö 

(klassen). Specialläraren fick som tidigare nämnts en ny roll och skulle arbeta 

förebyggande med eleverna i ett samarbete med övrig personal (Hammar Chiriac, 2009, 

s.40). Förändringarnas vind fortsatte att blåsa, vilket på sikt kom att medföra att både 

SIA och LUT påverkade utformningen av Lgr 80, och dessa tre fick sammantaget en 

stor inverkan på den inriktning som speciallärarnas uppdrag skulle komma att få 

(Bladini, 1990, s.254). Speciallärarnas arbetsuppgifter kom nu att förändras då de ingick 

i ett arbetslag och att deras roll utvecklades till att fungera som resurspersonal och 

samordnare men även som handledare (Vernersson, 2002, s. 20). 

 

                                                 
3
 UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet 
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Sammantaget kan man beskriva speciallärarens förändrade arbetsuppgifter enligt 

Bladini (1990) på följande sätt, där specialpedagogen fram till 1960-talet fungerade som 

hjälpklasslärare med funktioner som undervisare, testare och elevvårdare (Bladini, 

1990, s.251). Efter 60-talet och fram till 80-talet förändrades speciallärarens roll, vilket 

Bladini beskriver som den diagnostisk- pedagogiske specialisten, klinikläraren, där 

läsklass och läsklinik blev en allt mer vanlig undervisningsform av 

specialundervisningen (Bladini, 1990, s.252f). I kölvattnet av de redan nämnda SIA- 

och LUT-utredningarna samt den nya läroplanen Lgr 80, förändrades återigen 

speciallärarens uppdrag som en reaktion på tidens strömningar. Specialläraren sågs inte 

längre som en specialist i skolan, vilket innebar att fler yrkeskategorier, som 

skolpsykolog och kurator, fick en mer framskjuten roll i elevvården. Det blev ett större 

gemensamt ansvar för eleverna och det medförde att specialläraren fick möjlighet att ta 

större ansvar för att förnya och förändra arbetssätten, för att på så sätt förebygga och 

rent av avhjälpa elevers svagheter. Specialläraren tog nu rollen som skolans 

förändringsagent (Bladini, 1990, s.255ff). 

 

En utredning tillsattes 1986 med syfte att granska speciallärarutbildningen, vilket 

resulterade i en rapport Specialpedagogik i skola och lärarutbildning DsU, 1986:13 

(Vetenskapsrådet, 2007, s.54). Denna rapport mynnade, enligt Högskoleverket, sedan ut 

i propositionen 1988/1989:4 och den kom att spela en avgörande roll för de kommande 

förändringarna av den specialpedagogiska utbildningen, med införandet av en 

specialpedagogutbildning (Högskoleverket, 2006, s. 19). 

 

1989 avvecklades speciallärarutbildningen och den nya grundskollärarutbildningen kom 

då att innehålla 10 p specialpedagogik, för att på så sätt kunna möta alla elever i en 

klassrumssituation, vilket omfattade elever i behov av särskilt stöd (Vernersson, 2002, s. 

20). 

 

 

Specialpedagogutbildningen 1990 

  

1990 startade utbildningen vilken ersatte speciallärarutbildningen. Den nya 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen kom att omfatta tre terminers studier 
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motsvarande 60 p, men innebar även en förändring av såväl yrkesrollsbenämningen, 

vilket blev specialpedagog istället för tidigare speciallärare, som av själva uppdraget där 

specialpedagogen fick ett övergripande ansvar för den specialpedagogiska 

verksamheten (Vernersson, 2002, s.21). Specialpedagogutbildningen hade fyra 

inriktningar: komplicerade inlärningssituationer, dövhet eller hörselskadade, synskadade 

och slutligen utvecklingsstörning. Till utbildningen knöts även kravet på en 10-

poängsuppsats (Högskoleverket, 2006). 

 

I LUK:s, Lärarutbildningskommitténs, slutbetänkande Att lära och leda (SOU 1999:63) 

redogjordes för ett förslag om att ändra specialpedagogexamen i examensordningen, där 

man betonade den utvecklande rollen, vilket fick ett tydligt genomslag på hur 

utbildningen utformades (Högskoleverket, 2006). Med den nya lärarutbildningen, 2001, 

implementerades tanken på att studenterna vid lärarutbildningen skulle kunna 

genomföra vissa specialpedagogiska studier inom sin grundutbildning. När den nya 

examensordningen kom 2001 såg man följaktligen en möjlighet att omarbeta 

specialpedagogutbildningen. Det medförde i sin tur att den befintliga 

specialpedagogutbildningen fick en ny examensordning, vilken infördes samma år 

(Hammar Chiriac, 2009, s.42). Denna förändring kan uppfattas som ett paradigmskifte 

vad gäller specialpedagogutbildningen, för nu förordades ett mer inkluderande arbetssätt 

(Thors, 2008, s.37). I den nya examensordningen lyftes specialpedagogens 

undervisande roll samt funktionen som samtalspartner fram i samband med ett 

övergripande ansvar för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. De tidigare 

inriktningarna togs bort i detta förändringsarbete. Vidare betonades det att 

specialpedagogexamen skulle ses som en helt ny yrkesexamen (Högskoleverket, 2006). 

 

Nästa stora förändring, i den specialpedagogiska utbildningen, sammanfaller med att 

Bolognasystemet infördes (Hammar Chiriac, 2009, s.42). Det innebar att utbildningens 

poängsystem reviderades från 60 poäng till 90 högskolepoäng, men även att man 

förlade utbildningen på avancerad nivå, vilket kom att skärpa kraven ytterligare. 

 

Högskoleverket fick 2005 i uppdrag att genomföra en kvalitetsgranskning av 

specialpedagogiska program vid sex av åtta universitet och högskolor. Dessa var 

Göteborgs universitet, Umeå universitet, Växjö universitet, Malmö högskola, 
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Lärarhögskolan i Stockholm och Örebro universitet. Två utbildningsorter, Högskolan 

Kristianstad och Linköpings universitet ansågs som alltför nystartade för att ingå i 

Högskoleverkets granskning. Sammantaget kan rapporten sammanfattas som kritisk i 

sin bedömning och den mynnade ut i ett beslut (Reg. Nr. 643-3443-04) från 

Högskoleverket fattat av universitetskanslern Sigbrit Franke, där två av högskolorna 

(Umeå universitet och Lärarhögskolan i Stockholm) ifrågasattes gällande rätten att få 

behålla sin examensrätt för sina specialpedagogutbildningar. På det hela taget är det en 

relativt skarp skrivelse som kom att medföra förändringar av den specialpedagogiska 

utbildningen (Högskoleverket, 2006). 

 

 

Speciallärarprogrammet 2007 

 

År 2007 kom således beslutet från regeringen (SFS 2007:638) om att förändra den 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen genom att starta en helt ny utbildning 

nämligen speciallärarprogrammet, vid sidan av det redan befintliga 

specialpedagogprogrammet. Förslaget möttes av reaktioner och man var framförallt 

rädd för att den nya speciallärarutbildningen skulle kunna förväxlas med den utbildning 

som lades ner 1989. Därför betonades vikten av att utbildningen borde gå under annan 

benämning, nämligen speciallärarprogrammet (Personlig kommunikation, informant, 

100316). Ett annat orosmoment var behörighetskraven i utbildningsdepartementets 

ursprungliga förslag, vilka omfattades av en fördjupning på minst 60 högskolepoäng 

inom ramen för lärarexamen i antingen svenska eller matematik (U2008/577/UH). Det 

skulle i så fall innebära att de yrkesgrupper som arbetade med inriktning mot yngre barn 

inte kunde bli antagna på den föreslagna utbildningen. Reaktioner kom ifrån lärosätena 

men även från SULF
4
 (SULF 2008-11-12) samt Norrstad och Rosenqvist i deras 

Angående en ny aviserad speciallärarutbildning (2007). I de nya antagningskraven 

(SFS 2008:132) var kraven om ett specifikt antal poäng borttagna, vilket gav varje 

lärosäte möjlighet att formulera sina krav på antagningspoäng i språk-, skriv-, läs- och 

matematikutveckling som studenten skulle ha. 

 

                                                 
4
 SULF, Sveriges universitetslärares förbund 
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Nio lärosäten fick ungefär ett år på sig att bygga upp ett nytt utbildningsprogram 

grundat på gällande examensordning, vilken för övrigt var till stora delar lik den 

examensordning som gällde för specialpedagogexamen. Den nya utbildningen skulle 

vara klar att börja höstterminen 2008.
5
 Följande högskolor och universitet fick 

uppdraget av Utbildningsdepartementet att erbjuda det nya speciallärarprogrammet: 

Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Växjö universitet, Göteborgs universitet, 

Örebro universitet, lärarhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Umeå 

universitet samt Karlstads universitet, (Hammar Chiriac, 2009, s.7). Det nya 

speciallärarprogrammet kom att löpa parallellt med det redan befintliga 

specialpedagogprogrammet vid lärosätena, undantaget Karlstads universitet som fick 

bygga upp en helt ny utbildning från grunden, då de sedan tidigare inte haft ett 

specialpedagogiskt program vid sitt universitet. 

 

Varje lärosäte fick möjlighet att få extrafinansiering vid införandet av 

speciallärarprogrammet, vilket uppgick till ca en miljon kronor. Även fortsättningsvis 

har viss ersättning betalats ut till detta stora förändringsarbete som alltjämt i allra högsta 

grad pågår (Personlig kommunikation, informanter, 100316, 100330). Sedan hösten 

2008, med undantag för Göteborgs universitet som inledde sin verksamhet redan 2007, 

erbjuds således speciallärarprogrammet vid redan nämnda nio lärosäten. Direktiven från 

regeringen var mycket tydliga angående kravet på att både specialpedagogexamen (SFS 

2007:638) och speciallärarexamen (SFS 2008:132) skulle erbjudas som två fristående 

utbildningar med två separata yrkesroller. 

 

Under de senaste två, tre åren har dessa direktiv varit gällande för de båda programmen, 

fram till den nyligen presenterade propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning 

(Prop 2009/10:89). I denna proposition kan man, under punkterna 6.2 

(speciallärarexamen) och 6.3 (specialpedagogexamen) inledningsvis läsa följande: ”6.2 

Regeringens bedömning: Speciallärarexamen bör utökas med specialiseringar mot 

dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning” och 

”6.3 Regeringens bedömning: Specialpedagogexamen bör ses över i särskild ordning”. 

Dessa båda bedömningar gjorda av regeringen, kan lämna nya öppningar för tolkningen 

av de i dag förekommande utbildningarna med tillhörande yrkesroller, specialpedagog 

                                                 
5
 Med undantag för Göteborgs universitet som startade sitt speciallärarprogram 2007 
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och speciallärare (Personlig kommunikation, informanter, 100316, 100330). Resultatet 

av propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning och effekten av dessa förslag 

sammantaget med de eventuella reaktioner och remissvar på propositionen, känner vi 

idag inte till, eftersom det är en pågående process som, vid dags datum, inte är 

tillgänglig för denna studie. 
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3 Forskningsbakgrund och litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer en presentation av forskningen rörande ämnet 

specialpedagogik att ges. Här presenteras de perspektiv som varit och som fortfarande 

är rådande inom den specialpedagogiska forskningen. Perspektiven som lyfts är giltiga 

för de specialpedagogiska utbildningarnas utformning i ett historiskt perspektiv. 

Presentationen gör inget anspråk på att vara en grundlig genomgång, utan ambitionen 

har varit att lyfta fram de specialpedagogiska perspektiv och inriktningar som är 

relevanta för just denna studie. Genom presentationen ämnar vi således kunna redogöra 

för vissa begrepp och deras definitioner som är av betydelse för detta examensarbete. 

Därtill sker en genomgång av dokument samt referenslitteratur.  

 

 

3.1 Perspektiv och teorier inom specialpedagogiken 

Specialpedagogik som ämne är inte helt enkelt att ringa in av den enkla anledningen att 

det dels har en tvärvetenskaplig karaktär, dels är relativt nytt som vetenskapligt ämne 

(Vernersson, 2002, s.11). Det råder en allmän konsensus inom forskningsvärlden kring 

synen på att lärande och utveckling sker i samverkan mellan en rad faktorer på skilda 

nivåer, alltifrån individ- till samhällsnivå. För att kunna granska detta sammansatta 

förhållande är det nödvändigt med modeller som härrör från flera olika 

kunskapsområden. Därför utgör specialpedagogik ett mångvetenskapligt ämne, där olika 

teorier och perspektiv sammanstrålar (Vetenskapsrådet, 2007, s.8f). 

 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att i tidigare sammanställningar av 

forskning rörande tiden 1995 och bakåt har både begreppet specialpedagogik och 

kunskapsområdet likställts med specialundervisning. Det har i sin tur medfört att en 

övervägande del av forskningen varit inriktad mot studier av individer och deras 

svårigheter samt effekter av skilda undervisnings-, behandlings- eller 

organisationsformer. Flertalet av studierna kan, enligt författarna, relateras till ett 

psykologiskt- medicinskt synsätt, vilket var en följd av den starkt ökade 

specialundervisningen under 1960-talet. Specialundervisningen vid den här tiden utgick 

ifrån att specialinriktade åtgärder skulle tillämpas på en diagnostiserad svårighet hos ett 
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barn. Kritik riktades emellertid mot synsättet redan under 1970-talet och fortsatte så 

framför allt under 1990-talet, vilket orsakade en breddning av perspektiven både inom 

verksamhets- och forskningsområdet (Emanuelsson et al., 2001, s.10ff). Författarna vill 

inte tala om ett paradigmskifte, men presenterar två betydelsefulla tankestrukturer inom 

den specialpedagogiska forskningen, nämligen det kategoriska perspektivet samt det 

relationella perspektivet, för att enklare kunna åskådliggöra vad förändringarna i 

synsättet innebar. Det kategoriska perspektivet, som dominerade den tidigare 

forskningen och verksamheten, kännetecknas av ett fokus på individen och dennes 

svårigheter ofta utifrån en diagnosstyrning. Det relationella perspektivet vill däremot 

sätta individens svårigheter i relation till samspelet med andra aktörer samt till den 

omgivande miljön. Det ena perspektivet ska dock inte tolkas som bättre än det andra, 

utan båda ska betraktas som ”idealtyper” för att verkligheten bättre ska kunna förstås. 

Perspektiven skulle kunna utgöra underlag till en teoretisk modell (2001, s.20ff). 

Samtidigt som Emanuelsson et al. konstaterar att forskningsstudier inom det relationella 

perspektivet har ökat i omfattning under tidsperioden 1995-2001, är det ändå det 

kategoriska perspektivet som är det mest framträdande. Detta trots att styrdokument 

gällande skolan framhäver specialpedagogiken som tillhörande det relationella 

perspektivet. Forskningsprojektens överslag mot det kategoriska får därmed negativa 

konsekvenser för ett inkluderande synsätt inom skolan, menar författarna (2001, 

s.128ff). 

 

Rosenqvist (2007) har i en artikel fortsatt att granska den specialpedagogiska 

forskningen inom Sverige. Författaren utgår även här från det kategoriska samt det 

relationella perspektivet som får utgöra ytterändar i forskningsfältet, där studier inom 

det kategoriska perspektivet vanligtvis undersöker ”elever med svårigheter” medan 

arbeten inom det relationella perspektivet generellt studerar ”elever i svårigheter” 

(Rosenqvist, 2007, s.40). Författaren lyfter begreppen normalitet, avvikelse och 

differentiering, vilka visade på en ny strömning inom den specialpedagogiska 

forskningen från 2000 och framåt. Frågor rörande vilka som var i behov av 

specialpedagogiska åtgärder ställdes, med en följande diskussion kring vad som ska 

betraktas som normalt respektive avvikande. Differentiering av eleven eller av 

omgivningen togs också upp (2007, s.40). Rosenqvists slutsats är att en stor del av 
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forskningen fortfarande sker inom det kategoriska perspektivet, men att trenden med ett 

ökande antal studier inom det relationella perspektivet håller i sig (2007, s.47f).  

 

Förutom de beskrivna perspektiven omfattar även specialpedagogiken som akademiskt 

ämne en rad teorier hämtade från olika vetenskaper, vilket Ahlberg (2007) i en artikel 

ger flera exempel på. Systemteorier är tämligen vanliga, där systemet betraktas som en 

helhet och där delarnas samspel granskas, vilket kan överföras på skolan som system. 

Socialkonstruktionistiska teorier har också fått en utbredning beroende på intresset för 

diskursiv och lingvistisk analys, vilka utgår från att kunskap skapas genom språket 

utifrån en gällande diskurs, en norm. Diskursen bygger i sin tur på ideologier, politiska 

strömningar och traditioner, vilka tillsammans skapar sociala konstruktioner såsom 

identitet, normalitet och avvikelser. Tongivande teorier är, enligt Ahlberg, Giddens 

struktureringsteori samt Faircloughs kritiska diskursanalys. Foucaults diskursanalys 

gällande makt och kunskap tillämpas ibland i studier som behandlar utanförskap 

(Ahlberg, 2007, s.68f).  

 

Ahlberg (2009) välkomnar den mångfald av teorier och perspektiv som återfinns inom 

det specialpedagogiska forskningsområdet och önskar en sådan fortsättning, ett synsätt 

hon delar med flera forskare (Ahlberg, 2009, s.19f). Rosenqvist (2007) tar samtidigt upp 

att det pågår ett forskningsarbete, företrädesvis i England och USA, med att ta fram en 

metateori för specialpedagogik (Rosenqvist, 2007, s.46). Ahlberg (2007) pekar också på 

Rosenqvists och Tidemans idé om en utveckling av en specialpedagogisk ”grand 

theory”, med syfte att klargöra den vetenskapliga grundsatsen och därmed utveckla 

ämnet. Ahlberg ser emellertid inget behov av en ”grand theory”, då 

specialpedagogikens tvärvetenskapliga ansats är avgörande för att kunna närma sig 

verksamhetens komplexitet (Ahlberg, 2007, s.73). Clark, Dyson och Millward (1998) 

för ett liknande resonemang när de diskuterar värdet av en grundläggande teori inom 

specialpedagogiken (1998, s.108ff).  
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3.2 Specialpedagogik och pedagogik 

Specialpedagogiken som akademiskt ämne präglas således av en vitalitet tack vare sin 

tvärvetenskaplighet. Samtidigt har kritik riktats mot ämnet specialpedagogik för att vara 

precis motsatsen, nämligen otydligt i konturerna. Högskoleverket genomförde 2005 en 

granskning av sex lärosäten som bedrev utbildning av specialpedagoger. En allmän 

reflektion som framkom i rapporten var just avsaknaden av en teoretisk bas vilket 

orsakar en otydlig ämnesidentitet (Högskoleverket, 2006, s.22). Persson (2007) påtalar 

också i en artikel att det finns tecken som tyder på att specialpedagogiken befinner sig i 

en identitetskris både som forskningsområde och som praktisk verksamhet (Persson, 

2007, s.63). Närheten till pedagogiken ses som problematisk, och Persson refererar här 

till Skrtic (1991) som menar att specialpedagogiken fungerar som ämne så länge som 

pedagogiken inte tar sitt ansvar för lärandesituationen för elever i svårigheter (Persson, 

2007, s.62). Rosenqvist (2007) hänvisar till Malmgren som, i ett anförande vid ett möte 

på Högskolan i Borås 2002 för specialpedagogiska forskare från Norden, menade att ”ju 

snävare man definierar pedagogiken, desto bredare måste specialpedagogiken definieras 

– och vice versa” (Rosenqvist, 2007, s.37). Kritiken mot specialpedagogikens oklara 

identitet bemöts emellertid av flera forskare, däribland Fischbein (2007) som betraktar 

specialpedagogiken som varande ett självständigt kunskapsområde genom sitt 

förhållningssätt till samspelet individ och miljö (Fischbein, 2007, s.31f). Ahlberg (2007) 

och Nilholm (2007) menar snarare att specialpedagogiken är en naturlig del av 

pedagogiken, men ser för den skull inget identitetsproblem i detta (Ahlberg, 2007, s.79; 

Nilholm, 2007, s. 108ff). 

 

 

3.3 Studien i förhållande till forskningsbakgrunden 

Specialpedagogikens mångfacetterade karaktär som kunskapsområde speglar de 

förändringar som de specialpedagogiska utbildningarna har genomgått under andra 

hälften av 1900-talet, se vidare avsnitt 2. Mångfalden av perspektiv och teorier som 

influerat ämnet samt avsaknaden av en ”grand theory”, har medverkat till en svårighet 

att definiera ämnet specialpedagogik. Samtidigt öppnar det för möjligheter till en 
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specialpedagogisk verksamhet, präglad av ett helhetsperspektiv, där relationer mellan 

individ och miljö sätts i fokus.  

 

De deltagande utbildningsansvariga förhåller sig till de perspektiv och teorier som är 

gällande inom den specialpedagogiska forskningen på ett eller annat sätt, och därför 

redogörs kort för dessa synsätt. Även examensordningarna, SFS 2008:132; SFS 

2007:638, och utbildningsplanerna är en produkt av den specialpedagogiska forskningen 

med dess skilda perspektiv och teorier som bedrivits under de senaste åren. 

 

De presenterade perspektiven utgör således inget teoretisk ramverk till vår studie, utan 

vi har i stället närmat oss struktureringsteorin så som Giddens (1984) presenterar den, se 

avsnitt 4. Här nedan följer en presentation av rapporter och avhandlingar som anknyter 

till studiens ämnesområde gällande val av metod eller tidigare nämnda teori.  

 

 

3.4 Rapporter och avhandlingar rörande studiens ämnesområde 

Hammar Chiriacs (2009) rapport Släpp tankarna loss – det är nytt. Kvalitetsgranskning 

av ett reformarbete - Ny speciallärarutbildning, har som syfte att redogöra för 

planerings- och utvecklingsarbetet av det nya speciallärarprogrammet vid Linköpings 

universitet under åren 2007-2008, där hon själv ingick som en ”kritisk vän”. 

Insamlingen av det empiriska materialet har delvis skett utifrån studier av styrdokument, 

systematiska observationer samt intervjuer med fokusgrupper angående förväntningar 

på det nya speciallärarprogrammet. Särskilt intressant för denna studie, har varit 

beskrivningen av arbetsprocesserna kring införandet av det nya speciallärarprogrammet, 

men även funderingarna rörande det befintliga specialpedagogprogrammets inriktning, 

eftersom studierna har överensstämmande upplägg. 

 

En annan undersökning som tillämpat dokumentstudier är Assarssons (2007) 

avhandling Talet om en skola för alla – pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt 

uppdrag. Författaren har låtit en grupp pedagoger få granska ett antal styrdokument som 

behandlar ”en skola för alla”, för att sedan i samtal och i dagboksform ge sin syn på sitt 

pedagogiska uppdrag. Assarsson har utifrån en lingvistisk analys samt en 
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diskursanalytisk ansats velat dels studera hur pedagogerna i sina formuleringar skapar 

mening i sin praktik utifrån dokumenten, dels ta fram ett analysverktyg för att granska 

hur praktiker skapar mening utifrån politiska mål och forskning. Assarssons studie är 

intressant då författaren ser hur ett tolkningsföreträde ger makt, samt att studien bygger 

på en granskning av själva språket. Likaså undersöker författaren hur diskurser skapas 

av pedagogerna, vilket får konsekvenser för pedagogernas dagliga verksamhet. För 

denna studie blir det således av intresse att undersöka hur utbildningsansvariga har 

tolkat dokument för att därefter skapa hållbara utbildningar. 

 

Ytterligare en avhandling som inspirerat i arbetet med studien rörande den metodiska 

och teoretiska ansatsen är Ekströms (2004) Makten att definiera – en studie av hur 

beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet. Ekström har genom 

intervjuer undersökt formuleringsprocesser bland ansvariga på kommunal- samt 

skolledningsnivå gällande definitionen av elever i behov av särskilt stöd samt 

utformningen av den specialpedagogiska verksamheten. Ekström utgår dels från 

Giddens struktureringsteori, dels från Foucaults samt Faircloughs diskursanalyser, där 

Giddens struktureringsteori är av särskild betydelse för denna studie, se avsnitt 4. 

Ekströms liksom denna studie grundar sig i frågor om tolkning och förståelse, ett 

hermeneutiskt perspektiv, även om Ekström har valt informanter från en annan del av 

det breda spektrum som utgör skolans värld. 

 

En studie som varit behjälplig vad gäller val och tolkning av teori är Malmgren Hansens 

(2002) avhandling Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Malmgren Hansen har 

genomfört en longitudinell studie med tretton specialpedagoger, från att de började 

studera på den nyinrättade specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 1991/92 fram 

till 1997, då de varit verksamma som specialpedagoger i fyra-fem år. Författaren har 

ämnat undersöka hur de tretton nyutbildade specialpedagogerna har utvecklat den 

specialpedagogiska verksamheten på sina respektive grundskolor och hur de upplevt 

denna process, sett utifrån Giddens struktureringsteori. Avhandlingens syfte 

överensstämmer således inte med examensarbetets, då författaren valt att granska 

utövarna av den profession som utbildningsplanerna utmynnar i, medan denna studies 

fokus ligger på den process som ägde rum vid lärosätena.  
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4 Teori 

I detta avsnitt ämnar vi presentera det teoretiska ramverk som studien hämtat inspiration 

från. Mycket av arbetet i det initiala skedet rörde sig kring att rama in ämnet och att 

finna avhandlingar som berörde studiens innehåll för att bilda en uppfattning om vilka 

teorier som kunde vara lämpliga, men även för att få en uppfattning om vilka som var 

genomförbara med tanke på arbetets omfattning. Både May (2001) och Rossman och 

Rallis (2003) beskriver två tillvägagångssätt inom forskningen för att förena data och 

teori. Ett sätt är att utgå från en teori som man sedan försöker vederlägga genom det 

empiriska materialet, vilket kallas för deduktion. Alternativet är att utgå från 

faktamaterialet för att därefter finna en lämplig teori som belyser resultatet på ett 

tydligare sätt, vilket kallas för induktion (May, 2001, s.47ff; Rossman & Rallis, 2003, 

s.11ff). Studiens arbetsprocess kännetecknas av något som både kan liknas vid en 

deduktiv och induktiv ansats. Arbetet med datainsamlingen har skett vid sidan av valet 

av adekvata teorier, med tanke att skapa en övergripande struktur i och förståelse av 

studiens material. Malmgren Hansen (2002) använder begreppet abduktion, när hon 

beskriver arbetsförloppet i sin avhandling, där författaren arbetade utifrån både 

induktion och deduktion beroende på den fas arbetet befann sig i (2002, s.40), vilket är 

en arbetsprocess som överensstämmer med denna studie.  

 

I likhet med Malmgren Hansen (2002) och Johansson (2005) var det i början svårt att 

hitta några givna eller för sambandet naturliga teorier, till viss del beroende på 

specialpedagogikens avsaknad av en ”grand theory”. Samtidigt kan man ställa sig 

frågan om det finns ett behov av en teori knuten till specialpedagogik, en fråga som 

även Clark, Dyson och Millward (1998) diskuterar (1998, s.108ff).  

 

Syftet med studien är att undersöka den arbetsprocess som bedrivits vid tre lärosäten i 

samband med införandet av det nya speciallärarprogrammet. De utbildningsansvarigas 

upplevelser av arbetsprocessen har därmed varit centralt att granska. Då studien är 

inriktad mot människors tankar och upplevelser kring ett skeende samt deras agerande 

utifrån dessa förutsättningar, har det socialkonstruktionistiska perspektivet funnits vara 

applicerbart på denna studie. Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet finns det 
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ingen generell sanning, utan människan skapar mening genom språklig interaktion i ett 

specifikt historiskt och kulturellt sammanhang (Johansson, 2005, s.25f).  

 

Den kunskap vi har och producerar om världen är inte en objektiv eller generell sanning 

utan kan endast ses som en av många versioner av sanning. Människors uppfattningar 

(sanningar) om verkligheten är alltid formade utifrån vissa kategorier och perspektiv. […] 

Definitionerna av betydelserna skapas och omskapas, etableras och undermineras i och 

genom sociala processer. Ett sätt som detta sker på är just genom att berätta berättelser. 

(Johansson, 2005, s.26)  

 

Studien är inte enbart inriktad mot intresset för människan utan även för det faktum att 

människan ingår i ett system. Därför måste studien förhålla sig till att människan inte 

endast är en produkt av sociala strukturer utan aktivt bidrar till förändringen av de 

system hon ingår i (Ekström, 2004, s.34). Således har studien inspirerats av sociologen 

Anthony Giddens struktureringsteori, vilken ingår i det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, och som tar fasta på strukturer vilka skapar förutsättningar för aktörernas 

agerande samtidigt som aktörerna också påverkar strukturerna. 

 

 

4.1 Struktureringsteorin 

Giddens (1984) struktureringsteori bygger på vad han benämner som ”duality of 

structure”, vilket innebär att strukturen är bäraren av, men samtidigt även resultatet av 

sociala handlingar. I följande figur beskrivs Giddens syn på strukturbegreppet.  

 

The Duality of Structure  

 

Structure(s) System(s) Structuration 

Rules and resources, or 

sets of transformation 

relations, organized as  

properties of social systems 

Reproduced relations  

between actors or 

collectivities, organized  

as regular social practices 

Conditions governing the 

continuity or transmutation 

of structures, and therefore 

the reproduction of social 

systems 

Figur 1. The Duality of Structure i Giddens struktureringsteori  (Giddens, 1984, s.25). 
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Strukturerna återfinns endast i människors tankevärld, vilket medför att de är ständigt 

föränderliga. Strukturerna består av regler som kontinuerligt omvandlas i vardagen. När 

regler kopplas till resurser utvecklas strukturer. System uppkommer däremot när dessa 

regler och resurser återspeglar sig i en människas handlingar (Giddens, 1984, s.25). 

”Handling (action) är det medium medelst vilket individer reproducerar sociala 

strukturer. Detta är också skälet till att Giddens benämner individen – aktören – den 

som handlar” (Malmgren Hansen, 2002, s.31). Giddens menar att individen är aktiv, 

dvs. blir en aktör tack vare sin förmåga till reflektion över sitt handlande (Giddens, 

1984, s.xxiif och 5f). Strukturering menar Giddens är de förhållanden som underlättar 

kontinuitet eller förändring av strukturer (Giddens, 1984, s.25).  

 

Studien har således hämtat en ansats från Giddens struktureringsteori, där aktören är den 

utbildningsansvarige som verkar i ett system i form av lärosätet. De regler och resurser 

som formar strukturen skulle kunna motsvaras av dokumenttexter, enligt Ekström 

(2004, s.51), vilket i denna studie motsvaras av examensordningarna SFS 2007:638 och 

SFS 2008:132. Struktureringen skulle här kunna vara reformarbetet kring de 

specialpedagogiska utbildningarna. På så sätt medverkar aktören/ den 

utbildningsansvarige till att ny struktur skapas genom sitt reflekterande. Därmed 

reproduceras systemet, dvs. utbildningarna, och i förlängningen yrkesrollerna för 

speciallärare och specialpedagoger, genom aktörernas/ de utbildningsansvarigas 

handlingar.  

 

Giddens menar även att dubbelhermeneutik innebär att forskaren måste förstå vad 

aktören redan vet och att vi som granskare samtidigt måste vara medvetna om att vi 

studerar och tolkar andra människors tolkningar (Giddens, 1984, s.284). Vi bör också 

vara observanta på de parallellprocesser som förekommer i analysarbetet, där vårt 

förhållande till det material som vi bearbetar kan påverka studiens resultat. Vid 

databearbetningen måste vi således ständigt hålla aktuellt vår roll och den påverkan vi 

har på materialet, eftersom vi är en del av det system som vi studerar. Detta medför en 

risk att vi omedvetet inte förhåller oss objektiva i analysen av resultatet (May, 2001, 

s.220; Crafoord, 2005, s.28f).  
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4.2 Teoriöverväganden 

Möjligheten att använda teorier som rör högre utbildning har undersökts. I 

sammanhanget har professionsforskningen varit intressant, vilken ofta bygger på 

sambandet mellan utbildning, forskning och yrkesroll (Berglund, Malmgren, 

Riddersporre & Sandén, 2007, s.42). I samband med intervjuerna lyftes frågan om det 

fanns ett samarbete mellan informanternas institutioner och de institutioner som bedrev 

professionsforskning vid lärosätena. Då svaret från samtliga var nekande var det inte 

fruktbart att fortsätta på det spåret.  
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5 Metod  

I följande avsnitt ges en presentation av hur studien stegvis genomförts. Här redovisas 

även de val som gjorts med avseende på urval samt metoder vid insamling och vid 

bearbetning av data. Ansatsen med studien har varit att granska hur ansvariga vid tre 

lärosäten har tolkat examensordningarna för specialpedagoger och speciallärare och 

utifrån dessa tolkningar utvecklat två specifika utbildningar, samt hur de resonerat kring 

de yrkesroller som utbildningarna resulterar i. För att kunna skapa en helhetsbild av 

arbetsprocessen vid lärosätena, har vi därför valt att samla in material på två olika sätt. 

Studien bygger således på två slags data, dokument och intervjuer, vilket kräver skilda 

slag av analysmetoder. Detta kommer att redogöras för i avsnittet som följer. 

 

Efter att studiens intresseområde ringats in krävdes det mycket tid och tanke för att 

avgränsa ämnets omfattning. En aspekt som dock försvårat denna studies arbetsprocess 

är att forskningen inom området är något begränsad. Det har inte minst visat sig vid 

sökning av relevant litteratur och avhandlingar gällande studiens frågeställningar. Vi har 

varit väl medvetna om att alla våra val i allra högsta grad kommit att påverka arbetets 

innehåll och utformning, där exempelvis våra ställningstaganden gällande 

datainsamlingsmetod, urval av informanter samt teori kommit att styra studien i en viss 

riktning. Arbetets syfte har emellertid varit det centrala vid alla val som gjorts, för att 

skapa en hållbar studie (Rossman & Rallis, 2003, s.138f). Vad gäller analysen av det 

empiriska materialet har vi fått ta ställning till struktureringen av data, där en 

kategorisering av materialet har skett för att finna giltiga teman, vilket är en 

förutsättning för att kunna göra en adekvat tolkning (Rossman & Rallis, 2003, s.279ff).  

 

 

5.1 Urval 

Nio högskolor/universitet bedriver utbildning för specialpedagoger samt speciallärare
6
, 

men studien har avgränsats till att omfatta tre lärosäten. Utifrån det tidsperspektiv som 

uppgiften tillåter, fann vi det vara rimligt att granska tre högskolor/universitet på ett mer 

ingående sätt. Lärosätena fick själva ta ställning till vem eller vilka som skulle ingå i 

                                                 
6
 Med undantag för Karlstads universitet som endast har speciallärarprogrammet. 
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studien. Valet visade sig falla på de personer som varit aktiva genom hela 

förändringsarbetet vid införandet av det nya speciallärarprogrammet, vid sidan av en 

reformering av det redan existerande specialpedagogprogrammet. Nackdelen med det 

begränsade antalet deltagande högskolor/universitet, men även antalet deltagande 

informanter som sammantaget blev fyra personer, är att en större statistisk säkerhet går 

förlorad. I denna typ av studie behöver emellertid inte detta utgöra ett problem, då vi 

inte söker generella fakta, vilket är ett resonemang som återfinns hos Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 280f). Ambitionen är som sagt inte att skapa en heltäckande bild 

av de visioner som verkat, utan snarare att bilda en uppfattning om den process som 

skett vid tre lärosäten i förändringsarbetet kring utbildningen.  

 

 

5.2 Metod vid datainsamling 

Studiens empiriska undersökning bygger på studier av dokument i form av 

examensordningarna för speciallärare och specialpedagoger. Därtill har intervjuer med 

utbildningsansvariga vid berörda lärosäten genomförts. 

 

 

5.2.1 Dokument 

I studien görs en jämförelse av gällande examensordningar, SFS 2007:638 och SFS 

2008:132, och där lyfts likheter och skillnader mellan dessa båda. Vidare har vi tagit del 

av Högskoleförordningen 1993:100 och förslag till Examensordning U2008/577/UH. 

Dokumentens övergripande funktion var att tydliggöra ramarna för lärosätena vid 

införandet av det nya speciallärarprogrammet, och utgör således grunden för studien. 

Urvalet av dokument är baserat på den betydelse dokumenten har för förändringarna av 

de specialpedagogiska utbildningarna. Därtill har de tre lärosätenas utbildningsplaner 

studerats med syfte, att inför intervjuerna skapa en förståelse av lärosätenas 

utbildningsupplägg för att kunna ställa relevanta frågor. Regeringens proposition 

2009/10:89 Bäst i klassen angående en ny lärarutbildning har också studerats och då 

framför allt punkterna 6.2 och 6.3 gällande speciallärar- och specialpedagogexamen.  
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5.2.2 Intervju 

Studiens empiriska del utgörs av intervjuer, i det här fallet intervjuer med 

utbildningsansvariga som varit delaktiga i de olika beslutsprocesserna på högskolenivå. 

Syftet med intervjuerna var att erhålla information som belyste det reformarbete som 

under cirka ett år bedrevs vid de utvalda lärosätena. 

 

Valet av intervju som datainsamlingsmetod föll sig tämligen naturligt. Eftersom urvalet, 

i det här fallet utbildningsansvariga vid tre lärosäten, är starkt begränsat såg vi inget 

syfte med att genomföra en survey-undersökning. Ämnets karaktär föranleder dessutom 

att undersökningsarbetet går in på djupet snarare än hittar generella data.  

 

Fördelar med intervjun som metod är att en större öppenhet kan infinna sig samt att det 

är lättare att undvika eller reda upp uppkomna missförstånd, vilket Christer Ohlin tar 

upp i ”… som man ropar får man svar” (Personlig kommunikation, 091105). Vi såg 

även en möjlighet att komplettera med fler frågor för att förtydliga eller utveckla en 

tanke, vilket är i linje med de tankar Rossman och Rallis för fram (2003, s.185). Det är 

samtidigt viktigt att vara medveten om att data i en intervju flödar i båda riktningarna, 

något May påtalar (2001, s.176).  

 

Den intervjumodell som studien är inspirerad av är delad förståelse- modell, vilken 

Johansson (2005) presenterar, samt den halvstrukturerade livsvärldsintervjun enligt 

Kvale och Brinkmann (2009). Intervjuaren försöker här förstå informantens perspektiv 

på sin upplevelse, samt ämnar gå in i en dialog med den intervjuade. Intervjun är halv-

strukturerad, där man använder sig av övergripande frågor men vid behov följer upp 

med andrafrågor. Det innebär att man uppmuntrar informanten att följa sina funderingar 

kring det givna ämnet. Intervjun syftar till att klarlägga förhållanden genom frågor utan 

att för den skull påverka den intervjuades resonemang. Under intervjun tolkar 

intervjuaren informantens information, och följer upp med förtydliganden gällande sina 

tolkningar vid behov (Johansson, 2005, s.249f; Kvale & Brinkmann, 2009, s.39ff).  

 

Målet är att erhålla ett nyanserat beskrivande material som reflekterar intervjupersonens 

erfarenhet utifrån sin livsvärld och göra kvalitativa analyser. (Johansson, 2005, s.250) 
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Det vi dock varit tvungna att förhålla oss till är att studiens informanter har utgjorts av 

experter. Genom att förbereda oss så grundligt som möjligt i ämnet, har vi försökt att 

åstadkomma en bättre balans i relationen mellan informant och intervjuare (Rossman & 

Rallis, 2003, s.192; Kvale & Brinkmann, 2009, s.163). 

 

Eftersom vi inte är några erfarna intervjuare såg vi en fördel med att båda var 

närvarande vid intervjutillfällena, för att på så sätt lättare kunna analysera innehållet i 

intervjun samt de fenomen som förekommer vid intervjusituationen. Intervjuns yttersta 

syfte är att erhålla empiriskt material till studien, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

benämner en tematisk dimension. Samtidigt kan man inte bortse ifrån det samspel och 

den relation som uppstår vid intervjutillfället. Detta samspel måste man aktivt arbeta 

med för att få ett så komplett material som möjligt, vilket Kvale och Brinkmann 

omnämner som den dynamiska dimensionen (2009, s.146f). Genom att vara två 

intervjuare, kan man också fördela arbetsuppgifterna på ett tydligt sätt, där den ena för 

anteckningar över allmänna reflektioner medan den andra ställer frågorna. Vi såg därför 

endast fördelar med att båda var närvarande vid intervjun. Informanterna skulle 

emellertid kunna uppleva det som rörigt med flera intervjuare. Därför ansåg vi att en 

samträning var en nödvändighet i enlighet med Ohlins tankar (personlig 

kommunikation, 091105). Genom samträningen hoppades vi även minska risken för att 

den intervjuades upplevelse av att bli utfrågad av två personer skulle innebära en känsla 

av underläge och utsatthet. Vi beslutade därför att en pilotstudie skulle genomföras.   

 

Vid val av vilken typ av frågor som skulle ställas vid intervjutillfällena fördes 

diskussionen kring öppna eller slutna frågor, då dessa till stor del påverkar atmosfären 

vid intervjun. Malmgren Hansen (2002) påpekar att som intervjuare kan man nå en 

större öppenhet i svaren, dvs. undvika de officiella svaren, genom att ställa mer ledande 

frågor (2002, s.62), vilket vi tog fasta på i utformningen av frågorna. Exempel på andra 

typer av frågor som ställdes under intervjun var inledande frågor, där informanterna fick 

möjlighet att beskriva arbetsgångens förlopp i det initiala skedet av reformarbetet vid 

lärosätet. Dessutom ställdes uppföljningsfrågor, sonderande och tolkande frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.150ff; Rossman & Rallis, 2003, s.185f).  
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5.2.3 Etablering av kontakt 

Kontakten med informanterna etablerades via såväl telefon som mejl, där studiens syfte 

redogjordes för i korthet samt en förfrågan ställdes om medverkan i en intervju var 

möjlig. Responsen var genomgående positiv, men informanterna bad om att få 

återkomma vad gällde datum och deltagare. En förfrågan ställdes om informanterna 

önskade få frågorna i förväg, vilket vi fann betydelsefullt då reformarbetet var så 

omfattande och involverade ett flertal medarbetare, att en förberedelse nog var 

nödvändig. Informanterna höll med om detta och fick således frågorna i god tid innan 

intervjun, se Bilaga. Intervjuerna genomfördes vid respektive lärosäte. 

 

 

5.2.4 Pilotstudie 

Testintervjun hade flera syften. Här gavs möjlighet till att samträna och utveckla 

intervjuledarrollen. Här kunde även hållbarheten prövas i såväl frågor som i 

intervjumodell. Pilotstudien, i form av en testintervju, genomfördes med en 

utbildningsansvarig vid ett av lärosätena. Eftersom intervjun fungerade tillfredsställande 

och inga problem uppstod, kom resultatet av pilotstudien att användas i studiens 

resultatdel (Bergström & Boréus, 2005, s.50; Persson, 1998, s.5f).  

 

 

5.3 Genomförande av intervju 

Intervjun inleddes med en allmän presentation av oss själva och studiens syfte för 

informanten/erna samt en förfrågan om tillåtelse att spela in intervjun. Därefter gavs 

informanterna möjlighet att ställa frågor innan den formella delen av intervjun 

påbörjades. Denna inledande fas benämner Johansson samt Kvale och Brinkmann som 

en orientering (Johansson, 2005, s.248; Kvale & Brinkmann, 2009, s.144). 

 

Därefter tog en av oss det övergripande ansvaret att ställa frågorna och leda intervjun, 

medan den andra förde anteckningar där egna tankar och reflektioner som dök upp 

under samtalet dokumenterades, för att underlätta det efterarbete som skedde i direkt 
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anslutning till intervjun. Den som förde anteckningar hade således möjlighet att ställa 

viktiga följdfrågor/ andrafrågor när denna upptäckte frågor som inte besvarats. När vi 

som intervjuare upplevde att frågorna var besvarade, började vi förbereda avslutet på 

intervjun och markerade detta genom fraser som ”och nu till den avslutande frågan…”. 

Informanterna tillfrågades även om de hade några egna frågor eller funderingar kring 

ämnet. Därefter stängdes bandspelaren av och den formella delen av intervjun var över. 

Denna avrundning, som Kvale och Brinkmann benämner uppföljning, är värdefull för 

såväl informanterna som intervjuaren, då alla medverkande ofta har ett behov av att få 

markera ett avslut på en intensiv situation (Kvale & Brinkmann, 2009, s.144f). 

Informanterna erbjöds att få läsa ett utkast av resultatpresentationen för att missförstånd 

och feltolkningar skulle undvikas, vilket alla tackade ja till. Vi tackade för 

informanternas medverkan och avslutade därmed intervjun.  

 

I direkt anslutning till intervjun kontrollerade vi att tekniken fungerat. Därefter gick vi 

igenom anteckningarna från intervjun och kompletterade dessa anteckningar med 

ytterligare gemensamma reflektioner över vad vi noterat under intervjun. Värdet av 

dessa nedtecknade eftertankar framkom framför allt senare i analysarbetet, då 

noteringarna underlättade bearbetningen av intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.145). 

 

 

5.3.1 Teknik 

Vid intervjuerna användes en digital inspelare, under premissen att informanten/erna 

godkände en inspelning, för att senare vid databearbetningen kunna referera till 

intervjun på ett så rättvisande sätt som möjligt. Ytterligare fördelar med att göra en 

inspelning var att vi, som intervjuare, lättare kunde fokusera på själva samtalet, och på 

så sätt undvika att lägga alltför mycket energi vid att föra intervjuanteckningar.  
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5.4 Metod vid bearbetning 

Studiens data hade kunnat vara av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär, då 

dokumenten men även intervjumaterialet kunde ha granskats utifrån exempelvis skalor 

med olika variabler, vilket inneburit att datan varit av en tydligare kvantitativ art. Det 

centrala för studien har emellertid varit att varken entydigt granska det generella eller 

det specifika och avvikande, utan att skapa en djupare förståelse för de processer som 

förekommit vid de tre lärosätena, vilket tar sig uttryck i tolkningar, och därför ger data 

av kvalitativ karaktär (personlig kommunikation, Melén Fäldt, 091210). Den 

epistemologiska frågan, vad för slags kunskap vi är ute efter samt dess grund och 

giltighet, har varit avgörande för arbetets karaktär, en fråga som både Åsberg i sin 

artikel (2001) och Persson (1998) belyser.  

 

Väsentligt för studien är att tydliggöra tolkningens betydelse. Tolkning förekommer i 

flera sammanhang och på skilda nivåer i undersökningen. Vid genomläsning av 

examensordningar och andra dokument har vi agerat uttolkare av texternas innebörder. 

Vid granskningen av intervjuerna har vi försökt att systematiskt tolka de 

utbildningsansvarigas egna tolkningar av dokument och sin egen arbetsprocess. Som 

uttolkare av materialet med sina antaganden och sina frågor blir man medskapare av de 

tolkade meningarna, vilket har sin grund i en hermeneutisk texttolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.217). Att tolka andra människors tolkningar benämner Giddens som 

dubbel hermeneutik (Giddens, 1984, s.284). Situationen kräver därför att vi 

medvetandegör vår egen tolkning av andras tolkningar, vilket kräver ett metatänkande, 

dvs. ett tänkande runt sitt eget tänkande, vilket är en förutsättning för studiens 

reliabilitet (Johansson, 2005, s.28). 

 

Eftersom studien grundar sig på dels dokument dels intervjumaterial har vi valt att 

bearbeta det empiriska materialet utifrån genomläsning av dokument samt 

meningskoncentrering. Bergström och Boréus (2005) går i sin bok igenom ett antal 

textanalytiska inriktningar, vilka används för att studera skilda samhällsvetenskapliga 

problem (2005, s.12). Författarna menar att texter måste tolkas och presenterar således 

fyra tolkningsstrategier. Den första tolkningsstrategin utgår från uttolkaren själv och hur 

uttolkaren läser texten. Här är medvetenheten om uttolkarens egen förförståelse mycket 



 36 

betydelsefull, samt att man som läsare i största möjliga utsträckning studerar texten utan 

”några specifika glasögon” (Bergström & Boréus, 2005, s.23ff). Studien har i 

bearbetningen av dokumenten hämtat en ansats från denna tolkningsstrategi.  

 

I bearbetningen av studiens intervjudata har vi varit inspirerade av metoden 

meningskoncentrering, vilken i sin tur fokuserar på tolkning av meningsinnehållet, för 

att kunna analysera det empiriska materialet från intervjuerna. Eftersom studiens fokus 

är riktat mot de utbildningsansvarigas upplevelser kring arbetsprocessen med de 

specialpedagogiska utbildningarna, anser vi att metoden tydliggör genom sin 

tematisering informanternas utsagor och därmed underlättar tolkningen av dessa.  

 

Metoden meningskoncentrering bygger på följande steg, som varit väsentliga för denna 

studie. Först lyssnade vi igenom intervjuerna för att skapa en helhet av materialet. 

Därefter försökte vi hitta de naturliga meningsenheterna för att sedan formulera det 

tema som starkast påtalade en naturlig meningsenhet. Nästföljande steg innebar att ställa 

frågor till meningsenheterna utifrån denna studies syfte. Slutligen sammanställdes de 

centrala resultaten/ teman för studien i resultatavsnittet, se avsnitt 6 (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.221f). 

 

 

5.5 Metodöverväganden 

5.5.1 Metod vid datainsamling 

Vid intervjuerna valdes, som tidigare nämnts, den delade förståelse- modellen samt den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Därmed valdes informationsutvinningsmodellen 

bort, vilken innebär att man som intervjuare följer ett frågeformulär och följaktligen inte 

för en dialog med informanten. Modellen motsvarade således inte studiens syfte med 

intervjun, vilket var att utvinna informanternas upplevelser kring arbetsprocessen vid 

lärosätena på ett så ingående sätt som möjligt (Johansson, 2005, s.249). Eftersom syftet 

med studiens intervjuer var att ta del av kunskap som belyste förändringsarbetet vid de 

respektive lärosätena valdes även diskursmodellen bort, då den modellen lyfter fram 

användandet av språket på ett sätt som inte överensstämmer med studiens primära 
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fokus. Maktperspektivet som återfinns i modellen hade varit intressant att fördjupa sig i, 

men upplevdes inte som gångbart beroende på tidsramen för studien (Johansson, 2005, 

s.250).  

 

 

5.5.2 Metod vid databearbetning 

Dokument 

Vid studier av dokument har vi övervägt att genomföra en innehållsanalys, vilken till sin 

karaktär är kvantitativ. I metoden räknar man förekomsten av diverse begrepp samt 

vilka ord de står tillsammans med. Ofta tillämpas ett kodschema, där ord ges sifferkoder 

och skapar olika kodningsenheter (Bergström & Boréus, 2005, s.43ff). En sådan studie 

hade kunnat vara intressant genom att belysa vilka begrepp som ofta återkommer i 

dokumenten, men då studiens fokus har varit att undersöka förändringsprocessen vid 

lärosätena av de två specialpedagogiska utbildningarna i sin helhet ansågs inte metoden 

vara användbar. 

 

Intervju 

Vid bearbetningen av intervjuer valdes metoden meningskoncentrering. Av intresse 

hade även en narrativ analysmetod varit. Genom narrativ skapar vi en bild av oss själva 

och vår omvärld, vilket samtidigt ger inblick i den rådande ”ordning” som vi ingår i. 

Den narrativa metoden används ofta för att synliggöra de marginaliserade, där 

livsberättelsen står i fokus (Bergström & Boréus, 2005, s.220ff; Johansson, 2005). 

Eftersom den narrativa analysen koncentrerar sig i hög grad på intervjupersonens 

historier med deras inneboende intriger, ansåg vi dock att metoden inte skulle fylla den 

funktion i studien som önskades.  

 

Under en längre tid övervägdes diskursanalysen som en möjlig metod för att bearbeta 

det empiriska materialet. I diskursanalysen ses språket som en social aktivitet som både 

formas av och formar en social kontext. Därmed gör diskursanalysen ingen större 

åtskillnad mellan vad som sägs och görs. Genom diskursanalyser kan man således 

granska tillblivandet av identiteter. Diskursanalyser är även inriktade mot makt i form 
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av vad som får sägas och av vem. I den diskursiva analysmetoden ingår emellertid inga 

individer, inga enskilda aktörer och deras motiv, utan här ligger fokus på de normer och 

riktlinjer som råder, dvs. den ”ordning” som diskursen skapar (Bergström & Boréus, 

2005, s.326ff). Bergström och Boréus presenterar tre olika inriktningar inom 

diskursanalysen, den kontinentala som företräds av Foucault, den anglosaxiska som 

representeras av Laclau och Mouffe samt den kritiska diskursanalysen (CDA) som 

Fairclough arbetar utifrån (Bergström & Boréus, 2005, s.308ff). Vi anser 

diskursanalysen vara både intressant och relevant för denna studie med tanke på 

metodens utrönande av de normer som återges genom språket. I studien hade således de 

utbildningsansvarigas språk och den diskurs som därigenom framträdde kunnat 

granskas. Foucault uttrycker följande om utbildningsväsendet: 

 

Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen 

av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig. (Foucault, 1993, 

s.31). 

 

 

Sett utifrån det givna tidsperspektivet för denna studie har det emellertid inte varit 

görligt att tillämpa diskursanalysen. 

 

 

5.6 Etiska överväganden 

Det fanns tydliga etiska överväganden knutna till den initiala kontakten med deltagarna 

i studiens intervjuer. Det var viktigt att informera om såväl frivillighet som 

konfidentialitet rörande resultaten av intervjuerna. För de deltagande garanterades även 

anonymitet. Detta gäller i allra högsta grad vid bandinspelningar.  

 

Bandspelare och inspelat intervjumaterial kräver noggrann hantering enligt rådande 

krav på sekretess. Här lutade vi oss mot Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1999) som påtalar vikten av att informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet beaktas. Deltagarna i intervjun 

informerades om syftet med uppgiften och fick dessutom en förhandsinformation om 

studien. De blev även införstådda med att deras deltagande helt byggde på frivillighet, 
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samt att de hade rätten att avbryta sin delaktighet i studien. Eftersom underlaget i 

studien, dvs. antalet högskolor/universitet, är starkt begränsat, är risken stor att de 

deltagande utbildningsansvariga kan bli identifierade trots att vi vinnlagt oss om 

motsatsen. För att kraven på konfidentialitet skulle kunna uppfyllas, presenteras 

resultaten på sådant sätt att det inte går att urskilja enskilda lärosäten och följaktligen 

inte någon enskild informant. Det inspelade materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte, och kommer efter genomlyssning att förstöras. 
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6 Resultat 

Under 2007 fick således nio lärosäten i uppdrag att starta det nya 

speciallärarprogrammet parallellt med det redan befintliga specialpedagogprogrammet. 

Det medför i sin tur att två specialpedagogiska utbildningar ska bedrivas framöver på 

dessa lärosäten
7
. Inledningsvis i resultatdelen utgår studien ifrån de gällande 

examensordningarna SFS 2008:132 för det nya speciallärarprogrammet och SFS 

2007:638 för specialpedagogprogrammet, för att lyfta de likheter och skillnader som 

förekommer i dessa examensordningar. Vi har därför utgått ifrån Hammar Chiriacs 

(2009) sammanställning, där hon presenterar de båda examensordningarna utifrån 

rubrikerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt, för att tydliggöra de överensstämmelser och olikheter som återfinns i 

utbildningarnas mål utifrån examensordningarna (Hammar Chiriac, 2009, s.61ff).  

 

Tabell 1. Hammar Chiriacs (2009, s.62ff) sammanställning av utbildningarnas mål hämtat från 

Examensordningarna (SFS 2007:638; SFS 2008: 132).  

Speciallärarexamen Specialpedagogexamen 

Mål Mål 

 

För speciallärarexamen ska studenten 

visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som 

speciallärare för barn och elever inom 

förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, 

som har behov av särskilt 

stöd i språk-, skriv- och läsutveckling 

eller matematikutveckling. 

 

 

För specialpedagogexamen skall 

studenten visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt 

arbeta som specialpedagog för 

barn och elever i behov av särskilt 

stöd inom förskola, förskoleklass, 

fritidshem, skola eller vuxenutbildning 

Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse 

 

 visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om 

sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, 

 visa fördjupad kunskap om barns och elevers 

språk- och begreppsutveckling och stimulans 

av denna, och 

 visa fördjupad kunskap om elevers lärande 

och språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling samt goda kunskaper om 

bedömningsfrågor och betygssättning. 
 

 

 visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om 

sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, och 

 visa fördjupad kunskap och förståelse inom 

specialpedagogik. 

                                                 
7
 Med undantag för Karlstads universitet som endast har speciallärarprogrammet. 
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Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga 

 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt 

identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer 

 visa förmåga att delta i arbetet med att 

utforma och genomföra åtgärdsprogram för 

enskilda barn och elever i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn 

och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer, 

 visa förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling, 

 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 på 

individnivå i olika lärmiljöer, och 

 visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa 

metoder för att bedöma barns och elevers 

språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling, och 

 visa fördjupad förmåga till ett individanpassat 

arbetssätt för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt 

identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer, 

 visa förmåga att utforma och delta i arbetet 

med att genomföra åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer samt förmåga 

att stödja barn och elever och utveckla 

verksamhetens lärmiljöer, 

 visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda, 

 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, och 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- 

och individnivå. 

 (Den inbördes ordningen av punkterna är i 
den här cellen ändrad gentemot ordningen i 

det ursprungliga dokumentet SFS 2007:638). 

Värderingsförmåga och förhållningssätt Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

 visa självkännedom och empatisk förmåga, 

 visa förmåga att inom det specialpedagogiska 

området göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna,  

 visa förmåga att identifiera etiska aspekter på 

eget forsknings- och utvecklingsarbete, 

 visa insikt om betydelsen av lagarbete och 

samverkan med andra yrkesgrupper, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 

sin kompetens. 

 

(SFS 2008:132) 

 

 visa självkännedom och empatisk förmåga, 

 visa förmåga att inom det specialpedagogiska 

området göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna, 

 visa förmåga att identifiera etiska aspekter på 

eget forsknings- och utvecklingsarbete, 

 visa insikt om betydelsen av lagarbete och 

samverkan med andra yrkesgrupper, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 

 

(SFS 2007:638) 

 

 

I övrigt anges i examensordningarna för de båda specialpedagogiska utbildningarna att 

ett självständigt arbete (examensarbete) ska genomföras motsvarande 15 hp. Därtill ska 
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det, enligt examensordningarna, uppges i examensbeviset för vilken verksamhet 

utbildningen är avsedd. De krav som varje lärosäte enskilt ställer inom ramen för 

examensordningarna ska också gälla för speciallärar- respektive specialpedagogexamen.  

 

Hammar Chiriacs sammanställning tydliggör de omfattande likheter som förekommer i 

de övergripande målen i examensordningarna, men åskådliggör även de mindre 

skillnaderna som framträder. Variationen kan bestå av att vissa formuleringar är olika, 

men ibland är skillnaden endast ett eller ett par ord. Exempel på det senare återfinns i 

målen gällande färdighet och förmåga, där specialläraren ska uppvisa ”förmåga att vara 

en kvalificerad samtalspartner och rådgivare”, medan specialpedagogen ska ha en 

”fördjupad förmåga” inom detta område. De frågor som de båda yrkesgrupperna ska 

handleda i skiljer sig emellertid åt, där specialpedagogen är inriktad mot pedagogiska 

frågor, medan specialläraren handhar frågor gällande språk- eller 

matematikutvecklingen. 

 

Gemensamt för de båda yrkesrollerna specialpedagog och speciallärare är att de ska 

arbeta förebyggande och att de ska undanröja hinder i lärmiljön. Tanken är även att de 

båda yrkesrollerna ska kunna utveckla elevernas lärmiljö. Rubriken värderingsförmåga 

och förhållningssätt, i sammanställningen ovan, är för de båda utbildningarna helt lika. 

Vidare ska såväl speciallärare som specialpedagoger genomföra utvärderingar och göra 

uppföljningar, samt kunna göra pedagogiska utredningar och skriva åtgärdsprogram. 

Båda yrkesgrupperna ska fungera som samtalspartners. Målbeskrivningen uttrycker 

dessutom att såväl specialpedagoger som speciallärare ska arbeta för barn och vuxna, 

och alltså inte med barn och vuxna i behov av särskilt stöd. 

 

Utifrån alla dessa likheter kan det dock skönjas en skillnad och det är på vilken nivå 

dessa arbetsinsatser är tänkta. Speciallärarens tyngdpunkt ligger framför allt på 

individnivå men denne ska även kunna verka på grupp- och organisationsnivå. 

Specialpedagogens insats läggs främst på organisations- och gruppnivå med en mindre 

tyngdpunkt på individnivå. Till skillnaderna hör även de, enligt examensordningarna, 

tänkta verksamhetsområdena för de båda yrkesrollerna. Utöver de gemensamma 

verksamhetsområdena förskoleklass, skola och vuxenutbildning ska specialpedagogen 

kunna verka i förskola och fritidshem. Målen för specialläraren är även specifika 
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gällande dennes arbete med elever som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv- och 

läsutvecklingen eller i matematikutvecklingen. Under rubriken kunskap och förståelse 

står det angående speciallärare:  

 

 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och 

stimulans av denna, och 

- visa fördjupad kunskap om elevers lärande och språk-, skriv- och läsutveckling samt 

goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning. (SFS 2008:132). 

 

 

Enligt examensordningen ska således specialläraren ha goda ämneskunskaper i 

språkutveckling samt i språk-, skriv- och läsutveckling eller i matematikutveckling men 

även i lärande, dvs. hur barn lär sig. Specialpedagogen har däremot fördjupad kunskap 

inom specialpedagogik. 

 

Examensordningarna utgör en viktig ram för lärosätenas tolkning av sitt uppdrag och 

utformandet av utbildningsplaner och kursplaner. 

 

 

6.1 Resultat baserat på intervjuer 

Här nedan följer en presentation av resultaten av de intervjuer som genomfördes med 

utbildningsansvariga vid de tre lärosätena. Resultaten kommer att redovisas under 

rubriker vilka bygger på sammanhängande teman. De övergripande rubrikerna är 

Organisation, Processen, Yrkesidentitet, samt Konsekvenser. De formuleringar som 

återges inom citattecken är informanternas egna uttryck, deras egna röster, i ett försök 

att återge informanternas närvaro i texten. 
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6.1.1 Organisation 

Uppdraget 

Processen började redan vid valupptakten 2006 då partierna i alliansen lanserade förslag 

på skolans ändrade inriktning. Ett av förslagen som lades var införandet av ett nytt 

speciallärarprogram. Vid en av de deltagande högskolorna hade en kollega påtalat att en 

mer omfattande förändring av den specialpedagogiska utbildningen kunde bli verklighet 

vid ett eventuellt regeringsskifte. Samma föraning gav även informanterna från de båda 

andra lärosätena uttryck för. Med andra ord var de politiska yttringarna om ett behov av 

speciallärare allmänt kända vid högskolorna/universiteten. 

 

Trots det uttrycker de utbildningsansvariga vid lärosätena en överraskning vid det 

snabba förfarandet vid tilldelningen av en ny specialpedagogisk utbildning, nämligen 

det nya speciallärarprogrammet. Lärosätena, nio till antalet, behövde således inte ansöka 

om, utan de tilldelades, examensrätten för det nya speciallärarprogrammet, vilket en 

informant ansåg vara ”anmärkningsvärt”. 

 

Det stundande reformarbetet mottogs med en blandning av ”fasa och spänning”, vilket 

är en reaktion som alla lärosätena har gemensamt. Informanterna använder uttryck som 

”tagna på sängen”, ”farhågor” men även ”nyfikenhet" och ”gav mersmak”. Vid alla 

lärosätena fanns medarbetare med en inställning som var ”ganska positiv till införandet 

av nya speciallärarprogrammet” eftersom de såg ”ett behov” av den kompetensen inom 

skolan. Samtidigt var flera ”rädda för att det var frågan om ett återinförande av den 

gamla speciallärarutbildningen igen”, vilket skulle kunna medföra ”en exkludering av 

elever”. Därtill sågs ”en fara i att speciallärare skulle vara mycket efterfrågade” medan 

man ”befarade att specialpedagogprogrammet skulle självdö”. De spontana 

uppfattningarna rörande lärosätenas nya uppdrag speglar här informanternas, men även 

deras medarbetares, bakgrund sett till utbildning och tidigare yrkesroll. 

 

 

Tid 

Den tidsram som lärosätena uppgav för införandet av den nya utbildningen var 1 - 1½ 

år, vilket allmänt upplevdes som mycket snävt. Mycket av reformarbetet löpte parallellt 
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med ordinarie pågående utbildningar och kurser. Gemensamt för två lärosäten är att 

man har använt huvuddelen av denna tidsram till att utarbeta en struktur, en 

utbildningsplan, för det nya speciallärarprogrammet. Det tredje lärosätet hämtade 

inspiration från andra lärosäten i utvecklandet av sin egen utbildningsplan. Arbetet med 

att utveckla kursplaner fick således vid två av lärosätena mindre tidsutrymme än vad 

som ägnades åt utbildningsplanerna. Detta innebar för ett av dessa lärosäten att alla 

kursplaner inte var färdiga vid utbildningsstarten ht-08. Gemensamt för alla tre lärosäten 

är att en revidering av kursplanerna har förekommit i varierande omfattning sedan 

starten 2007. I ett fall är den alltjämt pågående. 

 

 

Finansiering 

Regeringen avsatte cirka en miljon kronor per lärosäte till utvecklingen av det nya 

speciallärarprogrammet. Ett av lärosätena ansökte omgående dessa pengar och fick 

därmed summan knuten till den arbetsgrupp som genomförde utvecklingsarbetet. 

Informanterna vid de två övriga lärosätena upplevde att finansieringen kom ”lite sent” 

när reformarbetet redan hade pågått en tid. Informanterna vid ett av de lärosätena 

påtalade att de även fortsättningsvis fick en speciell finansiering av staten för sitt 

reformarbete med cirka en miljon kronor per år, och idag läggs en speciell budget för 

dessa pengar inom utbildningen.  

 

 

Arbetsgrupper 

Tidigt i reformarbetet insåg man värdet av att bilda arbetsgrupper. Genomförandet av 

gruppbildningarna har sett olika ut beroende på lärosätenas organisation. Vid ett av 

lärosätena gick ledningen ut med en inbjudan till alla institutioner vid lärosätet gällande 

att ta del i det nya speciallärarprogrammet. Ledningen ville se reformarbetet som ”hela 

lärosätets angelägenhet”. Fyra institutioner svarade och kom sedan att ingå i den 

arbetsgrupp som bildades för att utveckla speciallärarprogrammet. Arbetsgruppen 

omfattade sex personer initialt men två personer adjungerades vid behov. Ingen 

institution fick huvudansvaret för speciallärarprogrammet, utan det kom att delas av de 

fyra institutionerna. En av institutionerna har emellertid ansvar för genomförandet av 
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mer än 2/3 av kurserna på det aktuella programmet. För specialpedagogprogrammet har 

samma institution det övergripande ansvaret. Samarbetet mellan de fyra institutionerna 

har medfört ett ”stötande och blötande”, där man ”jämkat sig samman” för att nå en 

”kompromisslösning”. Resultatet upplevs av informanterna som ett bra och utvecklande 

arbete. Vidare uppfattar de sig som fortfarande vara i en process. 

 

Vid det andra lärosätet togs ett första initiativ av en institution, men huvudansvaret för 

det nya speciallärarprogrammet kom efter beslut av Lärarutbildningsnämnden att 

tillfalla den institution som sedan tidigare hade ansvar för specialpedagogprogrammet. 

Institutionen fick följaktligen i uppdrag att utarbeta en utbildningsplan med tillhörande 

kursplaner för speciallärarprogrammet.  För detta arbete bildades en arbetsgrupp 

bestående av åtta deltagare från tre institutioner, vilka också delade in sig i tre 

undergrupper. Arbetsgruppen träffades i ”heldagsarbetsmöten” var 14:e dag. Till dessa 

möten skulle deltagarna inom varje undergrupp även ha gjort sin ”läxa” för att på så sätt 

föra arbetet effektivt framåt. Kursplanerna jämkades för att de bättre skulle harmoniera 

med varandra, samtidigt som man arbetade på en samsyn gällande det 

specialpedagogiska förhållningssättet. I reformarbetet ingick även en revidering av 

specialpedagogprogrammet med ändringar i kursplaner som följd. 

 

Det tredje lärosätet hade lite annorlunda förutsättningar jämfört med de två övriga 

lärosätena. Här fanns det redan ett befintligt arbetslag bestående av 10-11 personer, som 

alltid arbetar på institutionen med utveckling av utbildnings- och kursplaner. 

Arbetslaget fick således även ansvar för införandet av det nya speciallärarprogrammet. 

Med tanke på den snäva tidsramen effektiviserades arbetet i arbetslaget genom att 

undergrupper skapades. Den första gruppen fick ansvara för förslag till kursplaner för 

speciallärarprogrammet, medan den andra undergruppen fick arbeta med revideringen 

av det befintliga specialpedagogprogrammet. Alla beslut togs i det gemensamma 

arbetslaget. Ytterligare en faktor som underlättade reformarbetet för arbetslaget var den 

sedan tidigare fasta mötesstrukturen som fanns på institutionen. Arbetslaget träffades 

således både i arbets- och utvecklingsmöten. Man hade även hela utvecklingsdagar 

tillsammans. Det fasta arbetslaget samt den etablerade mötesstrukturen underlättade 

arbetet vid införandet av det nya speciallärarprogrammet men även för 

förändringsarbetet med specialpedagogprogrammet. 
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6.1.2 Processen 

Nätverket 

De lärosäten som bedrivit specialpedagogprogrammet har deltagit i ett gemensamt 

forum där man diskuterat och tillsammans försökt utveckla tankar kring utbildningen. 

Detta forum går under benämningen Nätverket och har en stödjande funktion för 

lärosätena, så också vid införandet av det nya speciallärarprogrammet. 

 

Redan innan Regeringen hade utdelat examensrättigheterna till de aktuella lärosätena, 

hade man träffar i Nätverket för att enas kring hur man skulle förhålla sig till vallöftet 

vid ett eventuellt maktskifte. I Nätverket samtalade man kring det specialpedagogiska 

synsättet där exempelvis tanken ”elev i svårighet” är central för de båda utbildningarna 

och att de följaktligen skulle genomsyras av detta förhållningssätt. Alla informanterna 

vid de tre lärosätena betonar vikten av Nätverkets roll, där man tillsammans arbetade 

fram förslag på adekvata ramar gällande utbildningarna. Gemensamt försökte man tolka 

förslaget till examensordningarna (U2008/577/UH). Här upplevde deltagarna i 

Nätverket, enligt en av informanterna, att Regeringen varit ”lite virrig” då de föreslagit 

antagningskrav på 60 hp för speciallärare i svenska respektive matematik. Deltagarna i 

Nätverket befarade då att ”vi inte skulle få några sökande” till det nya 

speciallärarprogrammet. Nätverket framförde detta faktum och ställde gemensamma 

frågor till uppgiftsgivarna. Då varje lärosäte utgör en remissinstans, ansåg de deltagande 

i Nätverket att en gemensam linje i remissvaren var av värde. Resultatet av remisserna 

blev att Regeringen drog tillbaka sitt antagningskrav på 60 hp i svenska eller matematik 

till det nya speciallärarprogrammet, och det nya förslaget anger inga antagningskrav i 

form av antal poäng i respektive ämne. 

 

Nätverket påtalade dock vikten av att ha så god kännedom om sitt ämne att man förstår 

hur svårigheter uppstår i lärsituationen. Därför ansågs det som rimligt att ha ett 

antagningskrav på 22,5 hp i vardera ämne, en lokal bestämmelse, vilket motsvarade 

ämnespoängen i grundskollärarutbildningen. Det var helt i linje med de ökade kraven i 

kölvattnet av Bologna- processen, där utbildningar som faller under avancerad nivå, har 

en tydligare vetenskaplig förankring. Ett annat gemensamt behörighetskrav var kravet 

på tre års adekvat yrkeserfarenhet. Dessa båda antagningskrav för 
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speciallärarprogrammet är idag gemensamma för de tre lärosätena i enlighet med deras 

lokala bestämmelser. Kravet för specialpedagogprogrammet är också tre års relevant 

yrkeserfarenhet.  

 

I Nätverket diskuterades, och enligt några informanter beslutades det om, ett 

antagningskrav gällande en uppsats på 15 hp för de sökande till 

specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet. Man insåg vikten av att alla 

studenter hade en ”minsta gemensam vetenskaplig förankring” inför sina studier på 

avancerad nivå. Förslaget diskuterades vidare vid respektive lärosäte och några 

universitet och högskolor ansåg sig inte kunna ställa sig bakom detta krav, då det uteslöt 

sökande pedagoger med lång erfarenhet och som följaktligen saknade en c-uppsats i sin 

grundutbildning. Risken var att endast relativt nyexaminerade pedagoger skulle söka till 

de aktuella utbildningarna. Två av lärosätena frångick detta förslag medan ett lärosäte 

höll kvar vid kravet och har idag det som ett av sina antagningskrav. Samtliga ser det 

dock som ett övergående problem, då de nya lärarutbildningarna omfattar ett dylikt 

examensarbete. Det lärosäte som vidhöll kravet på en 15 hp- uppsats, erbjuder de 

sökande som saknar denna behörighet en inledande kurs, innan ordinarie program, där 

ett självständigt arbete skrivs. De båda andra lärosäten resonerade som så att 

motsvarande kunskap erhålls i ett progressivt arbete med teori- och metodstudier, 

löpande under hela utbildningen.  

 

 

Tolkning av examensordningarna 

Examensordningarnas likheter är påtagliga enligt alla informanter, och en av dem 

uttrycker en ”förvåning över” detta, men kan samtidigt se en ”frihet i” 

examensordningarnas upplägg. En av de andra informanterna menar att man ska 

framhäva likheterna men att man samtidigt ska vara medveten om skillnaderna, där 

specialpedagogen ses som en förändringsagent medan specialläraren har mer 

djupgående ämneskunskaper i svenska eller matematik. En åsikt som delas av 

informanterna är dock att likheterna skapade initialt en svårighet i utformningen av de 

två utbildningarna. Ytterligare en svårighet var att förhålla sig till den frihet i tolkningen 

som även öppnade sig.   
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Gemensamt för båda utbildningarna är ett färdighetsperspektiv där det ingår att 

undanröja hinder i lärmiljön. Det visar på, enligt en av informanterna, att Regeringen 

inte vill återinföra den gamla speciallärarutbildningen utan att det rör sig om att införa 

en helt ny yrkesroll. En annan informant tryckte på vikten av det pedagogiska 

utvecklingsarbetet och funktionen som samtalsledare för såväl specialpedagoger som 

speciallärare. 

 

Informanten vid ett av lärosätena resonerade kring tolkningen av det skrivna i 

examensordningens mål. Oavsett om målen är uttrycka på exakt samma sätt för både 

specialpedagogexamen och speciallärarexamen, innebär det inte, enligt informanten, att 

orden eller fraserna betyder detsamma för uttolkarna. Ytterligare en faktor att ta hänsyn 

till är att den som läser målen har ”sina glasögon på sig”, vilket kan innebära olika 

tolkningar av en och samma text. Informanten menar att det medför en stor frihetsgrad i 

tolkningen för de enskilda lärosätena. Det visar sig inte minst i de uppställda 

antagningskraven samt i upplägget av utbildningsplaner med varierande inriktningar. 

Studiefarten kan också variera mellan de olika lärosätena, vilket kan ses som ett 

exempel på den stora variation som förekommer mellan de olika universitet och 

högskolor som handhar samma utbildningar. Detta menar informanten grundar sig på 

det utrymme som ges i tolkningen av styrdokumentet och tolkningen av uppdraget. 

 

De enskilda lärosätenas upplägg av utbildningsplaner och kursplaner har som ambition 

att de båda programmen, speciallärare och specialpedagog, ska ha gemensamma 

beröringspunkter. Här har man valt olika strategier för att finna lösningar för denna 

tanke och man upplever vidare att man kommit olika långt i denna process. Strävan är 

att få de båda separata yrkesrollerna att känna ett behov av varandra och att ”skapa ett 

kitt” dem emellan. Målet är att man ska se varandra som naturliga samarbetspartners för 

att kunna utnyttja varandras respektive kompetens på ett adekvat sätt och på så sätt 

skapa en helhet kring barnet och dess lärmiljö. 

 

Konkurrenssituationen är något som man, med bestämdhet, vill undvika enligt två av 

informanterna. Styrkan ska ligga i samarbetet mellan de båda yrkesrollerna, och därför 

är de gemensamma kurserna under utbildningen av största vikt. Informanten från det 

tredje lärosätet lägger tonvikt vid den specialpedagogiska samsynen mellan de två 
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yrkesgrupperna, för att på så sätt kunna bygga ett framtida samarbete och lättare hitta ett 

gemensamt språk sinsemellan. En informant kan även se de gemensamma kurserna som 

ett sätt att spara resurser, samtidigt som de är tänkta att skapa ett beroende hos de båda 

yrkesgrupperna av varandra, vilket kommer att följa dem ut i verksamheterna. 

 

 

6.1.3 Yrkesidentitet 

Utbildning 

Införandet av det nya speciallärarprogrammet medförde parallellt en revidering av det 

befintliga specialpedagogprogrammet. Söktrycket till specialpedagogprogrammet har 

fram till idag inte minskat, vilket några informanter konstaterar med en viss förvåning. 

De kan även uppleva att antalet sökande till specialpedagogprogrammet till och med har 

ökat efter speciallärarprogrammets tillkomst. 

 

Ett lärosäte har valt att göra inledningen gemensam för de båda programmen för att 

skapa en ömsesidig syn på specialpedagogik. I utbildningen är det viktigt att ge 

speciallärarna en god kännedom om ämnet svenska eller matematik i ett 

specialpedagogiskt perspektiv, samt att skapa en förståelse för hur svårigheter uppstår i 

läs- och skriv- eller matematikutvecklingen. Specialpedagogerna utbildas mot rollen 

som förändringsagent. Vid lärosätet har de studerande inom båda programmen en del av 

utbildningen verksamhetsförlagd, VFU. Tidigt i utbildningen införs även teori- och 

metodavsnitt i kurserna som accentuerar, vilket innebär en progressiv utveckling av den 

vetenskapliga nivån. Vid införandet av speciallärarprogrammet reviderades samtidigt 

det befintliga specialpedagogprogrammet vid lärosätet, och man tog tillfället i akt att se 

över det specialpedagogiska programmet för att harmonisera detta så de båda 

programmen skulle komplettera varandra. Man ville på så sätt försöka hitta en profil för 

specialpedagogen som kontrast till den nya speciallärarrollen. Tydligast syns detta i 

utbildningarna genom att speciallärarna får fördjupade ämneskunskaper i ett 

specialpedagogiskt perspektiv, medan specialpedagogerna utvecklar sin roll som 

handledare och professionell samtalsledare. Slutet av utbildningarna är till stor del 

gemensam för de båda programmen, men specialpedagogerna har en fördjupningskurs i 

skolutveckling och ledarskap samtidigt som speciallärarna har en fortsatt kurs i 
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ämnesfördjupning. För övrigt domineras det tredje året av examensarbete och teori- och 

metodkurs. 

 

Ett annat lärosäte har tagit fasta på att skapa gemensamma kurser för de båda 

programmen med ofta förekommande men mindre omfattande kurser. Centralt i dessa 

kurser är att framhålla ett gemensamt professionellt förhållningssätt där man skapar 

parallellitet mellan programmen. Dessutom tryckte informanterna på det övergripande 

”inkluderingstänket” som mycket viktigt för de båda programmen. Utbildningsplanerna 

är här fortfarande under utveckling och informanterna upplever det stora antalet kurser 

som lite ”rörigt”, samtidigt som de finner grundtanken i kursinnehållen som relevant 

och betydelsefull. Speciallärarna utbildas till att bli mer spetsade mot ett ämne, medan 

specialpedagogerna får en bredare inriktning. Efter revideringen av det 

specialpedagogiska programmet finns stommen kvar av det gamla programmet, men 

helheten upplevs nu som något mindre tydlig på grund av de gemensamma kurserna för 

specialpedagog- respektive speciallärarprogrammet. Informanterna menar att man här 

kanske förlorade lite av klarheten i specialpedagogens roll när man formade samarbetet 

mellan utbildningarna. 

 

Vid det tredje lärosätet har man inledningsvis ett gemensamt upplägg för att de båda 

programmen ska få en samsyn på det specialpedagogiska förhållningssättet. De följande 

kurserna är för speciallärarna starkt professionsinriktade medan specialpedagogerna 

fördjupar sig i pedagogisk utredning, professionella samtalet, samt skolutveckling och 

ledarskap. De avslutande kurserna är samfällda. Här utvecklar informanten tanken att 

speciallärar- och specialpedagogstuderande skulle kunna skriva examensarbeten 

tillsammans där ämnet har en tydligare professionsinriktning i stället för 

kunskapsinriktade ämnesval. Tanken är således att studenterna ska få möjlighet att 

definiera sin kommande yrkesroll. I både specialpedagogprogrammet och 

speciallärarprogrammet ingår delar av skolutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete 

samt samtalsmetodik, men i större eller mindre omfattning beroende på program. Sedan 

tidigare hade lärosätet gjort en tolkning av examensmålen för det specialpedagogiska 

programmet, där specialpedagogerna har en bred funktion med många uppgifter. 

Informanten hänvisar till de tre benen, dvs. undervisning, utveckling och utredning. Här 

menar informanten att när det nya speciallärarprogrammet tillkom gjorde man vid 
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lärosätet ”en översyn på befintlig utbildning” och därmed ”starkt reviderat” 

specialpedagogprogrammet för att ”öka tydligheten” i programmet och göra det ”starkt 

knutet till examensordningen”. Revideringen resulterade i tre förändringar, där 

skolutvecklings- och ledarskapskursen fördubblades poängmässigt i omfattning, samt 

att en tydligare inriktning mot pedagogisk utredning och en förstärkning av det 

professionella samtalet gjordes. Informanten anser att detta förändringsarbete var 

relevant, då specialpedagogprogrammet nu ”matchade bättre mot examensordningen”. 

Samtidigt kan informanten se att man tappade något av tydligheten gällande 

språkutveckling som nu till stora delar flyttats och fördjupats i speciallärarprogrammet 

på individnivå. Medan språkområdet, som tidigare ingått i specialpedagogprogrammet, 

enligt högskolefriheten, nu har tonats ned inom specialpedagogprogrammet har däremot 

området social och känslomässig utveckling stärkts.  

 

 

Yrkesrollen 

Informanterna vid de tre lärosätena är medvetna om, på grund av överensstämmelserna i 

de två examensordningarna för speciallärar- respektive specialpedagogprogrammet, att 

yrkesrollen för specialpedagogen är något diffus. En av informanterna uttrycker att 

specifikt för specialpedagogerna är att de ofta upplever att de får en ny yrkesidentitet 

efter genomgången utbildning, vilket skapar frågor kring den framtida yrkesrollen och 

arbetsplatsen.  

 

Gemensamt för alla informanter är att de ändå tecknar en schematisk bild av vad 

speciallärare och specialpedagoger kan tänkas arbeta med. En informant ser 

speciallärarens roll som spetsad mot ett ämne där inlärningsproblematiken i läs- och 

skriv eller matematik är grundläggande, medan det för specialpedagogen finns en större 

bredd i yrkesrollen. Här kan ingå att arbeta med psykosocial problematik, 

funktionsnedsättningar och bakgrunden till inlärningssvårigheter samt som handledare 

och skolutvecklare. Samtidigt är det tänkt att båda yrkesgrupperna ska ha sin 

verksamhet lagd på organisations-, grupp- och individnivå men i olika utsträckning. 

Figur 2 åskådliggör informantens tankar kring speciallärarens respektive 

specialpedagogens nivåinriktning. 
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Figur 2. Speciallärarens och specialpedagogens arbete på organisations-, grupp- och 

individnivå. 

 

 

Specialpedagogen ska således fortsätta arbeta med elever fast i mindre omfattning och 

tyngdpunkten ska ligga delvis på grupp- men framför allt på organisationsnivå. 

Specialläraren har däremot sin bas i arbetet med eleverna men handhar även 

arbetsuppgifter på grupp- och till viss del på organisationsnivå. 

 

Vid ett av de andra lärosätena ser en informant att både specialpedagogen och 

specialläraren kommer att inneha ett (in)formellt ledarskap ute i verksamheten samt leda 

ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Det som skiljer de båda yrkesrollerna åt är att 

specialläraren verkar som en specialist medan specialpedagogen arbetar som en 

generalist, vilket visas lite mer detaljerat i tabellen nedan.  

 

 

Tabell 2. Speciallärarens och specialpedagogens kunskaper och arbetsområden. 

speciallärare specialpedagog 

specialist: generalist: 

- ämneskunnig i språk- eller begreppsutv. - en bred funktion med många uppgifter 

- ämneskunnig i skriv-, läs- eller matematikutv. - undervisning 

- bedömningsfrågor och betygssättning - kvalificerat samtal 

- rådgivning - skolutveckling i ett specialped. perspektiv 

 

 

organisation 

grupp 

individ 

speciallärare                                                     specialpedagog 



 55 

Informanten ser speciallärarens roll i arbetet med elever som tydlig, medan de inte är 

”riktigt färdiga med” de tankar som rör specialpedagogens funktion i arbetet med barn, 

elever och vuxenstudenter på individnivå. Lärosätet har dock numera en tydligare 

inriktning för att stärka specialpedagogen i arbetet att möta barn, unga och vuxna som 

lever under svåra sociala och känslomässiga levnadsvillkor.  

 

Den tredje informanten lade tyngdpunkten för speciallärare på individ- och gruppnivå i 

skapandet av goda lärandemiljöer, medan specialpedagogen verkar i huvudsak på 

organisations- och gruppnivå. Här får specialläraren och specialpedagogen distinkta 

yrkesroller, samtidigt som de hämtar stöd från varandra i arbetet på individ, grupp- och 

organisationsnivå. Ute i verksamheten tänker sig informanten en följande lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Specialpedagogens och speciallärarens funktion på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  

 

 

Samarbetet mellan specialläraren och specialpedagogen är av yttersta vikt i arbetet med 

undanröjandet av hinder i lärmiljön för eleven. Mellan specialläraren och 

specialpedagogen ska en ständig dialog föras, där de båda yrkesgruppernas expertis 

bidrar till att utvecklingen av verksamheten förs framåt. 

 

På ett övergripande plan delar de tre lärosätena en gemensam syn på speciallärarens och 

specialpedagogens yrkesroller, vilket till viss del framkommer i deras respektive bild. 

Samtliga informanter anser det dock vara mycket viktigt att behålla en öppenhet i synen 

på yrkesrollerna, eftersom yrkesrollen kommer att huvudsakligen formas av den 

enskildes eget intresse, men även av skolledares och övriga kollegers förväntningar. 

specialpedagog 

arbetslag + speciallärare arbetslag + speciallärare arbetslag + speciallärare 

elevgrupper elevgrupper elevgrupper 
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Därför är det betydelsefullt, enligt informanterna, att behålla en flexibilitet i synen på 

yrkesrollerna på lärosätena. Det medför att båda yrkesrollerna behövs och de ska 

komplettera varandra väl ute i verksamheterna. 

 

 

6.1.4 Konsekvenser 

För utbildningen 

En konsekvens av införandet av speciallärarprogrammet är, enligt samtliga informanter, 

att lärosätena har reformerat specialpedagogutbildningen. Gemensamt är också att man 

upplever att det förekommer ett ökat intresse, vid förfrågningar om utbildningarna, för 

specialpedagogprogrammet. Informanterna har också en känsla av att söktrycket till 

specialpedagogprogrammet har ökat i och med tillkomsten av den nya 

speciallärarutbildningen. Den farhåga som utbildningsansvariga men även 

specialpedagogstuderande hyste initialt, att speciallärarprogrammet skulle bli en mer 

attraktiv utbildning och yrkesgrupp, infriades således inte. Så här ser det emellertid ut i 

nuläget, men om framtiden är det svårt att sia eller som en av informanterna uttrycker 

det: ”vi vet inte vad som händer”. Söktrycket för speciallärare med inriktning mot 

matematik är i nuläget lägre jämfört med de båda övriga inriktningarna. 

 

 

För yrkesrollen 

För att kvalitetssäkra de båda yrkesrollerna har ett av lärosätena utvecklat ett 

utvärderingsarbete med hjälp av f.d. studerande, representanter från kommunen samt 

uppdragsgivare. Här undersöks den användbarhet som de två yrkesrollerna har ute i 

verksamheterna. Vid ett annat lärosäte är ett dylikt kvalitetssäkringsarbete under 

uppbyggnad. Tanken är att studenter i slutet av sin utbildning, samt examinerade och nu 

verksamma specialpedagoger och speciallärare, ska delta i en utvärdering som ett led i 

lärosätets fortsatta utvecklingsarbete med programmen. Frågor som är betydelsefulla att 

ta ställning till är vad skolorna vill ha samt rektorernas roll i sammanhanget. 
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Informanterna vid två av lärosätena påtalade osäkerheten kring vad den av Regeringen 

framlagda propositionen 2009/10:89 ”Bäst i klassen” (avsnitt 6:2 och 6:3) kommer att 

ha för effekt på det specialpedagogiska programmets utformning alternativt fortsatta 

existens. Informanterna konstaterar att man får avvakta remissyttranden och vidare 

beslut men framför allt valresultatet. 
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7 Diskussion 

Specialpedagogutbildningen tillkom 1990, och var en påbyggnadsutbildning för redan 

examinerade lärare, vilken kom att ersätta speciallärarutbildningen som funnits sedan 

1962. 2007 infördes ett nytt speciallärarprogram i Högskoleförordningen, och på hösten 

2008 startade utbildningen för speciallärare vid nio lärosäten
8
 (Högskoleförordningen 

1993:100).  

 

Med dessa förändringar inom specialpedagog- och speciallärarutbildningen som 

bakgrund, har vi undersökt vilka visioner som varit vägledande i beslutsfattandet vad 

gäller de två specialpedagogiska utbildningarnas utformning. Examensarbetets fokus 

har varit riktat mot de tre lärosätenas tolkningar av Högskoleförordningen (1993:100) 

och examensordningarna (SFS 2007:638; SFS 2008:132) och hur de har, utifrån 

tolkningarna, utformat sina egna programinriktningar. Studien visar på vilken kunskap 

och kompetens, enligt de utbildningsansvariga, specialpedagoger och speciallärare ska 

besitta för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi har även lyft vilka funktioner, kopplat till 

yrkesidentiteten för speciallärare och specialpedagoger, som de utbildningsansvariga ser 

som centrala i framtidens skola.  

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

 Hur organiserades reformarbetet vid de tre lärosätena? 

 

 Hur har de utbildningsansvariga på berörda lärosäten tolkat examensordningarna 

för specialpedagog – och speciallärarprogrammet?   

 

 Vilka svårigheter har de utbildningsansvariga upplevt i reformarbetet vid 

införandet av det nya speciallärarprogrammet? 

 

 Vilka tänkbara konsekvenser får de utbildningsansvarigas tolkningar av 

examensordningarna för de två specialpedagogiska utbildningarna och för 

specialpedagogens samt speciallärarens yrkesroller? 

                                                 
8
 Med undantag för Göteborgs universitet som startade sitt speciallärarprogram 2007. 
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7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Inför uppdraget 

Högskoleverkets granskning av de sex lärosäten som bedrev specialpedagogisk 

utbildning (Högskoleverket, 2006), visade på en förskjutning av specialpedagogens 

arbetsinsats ute i verksamheten. Tendensen var att utbildningarna lade alltför stor 

tonvikt vid organisations- och gruppnivå, medan specialpedagogens uppdrag på 

individnivå var otydligt och diffust, samt i vissa fall inte svarade mot examensmålen 

(Högskoleverket, 2006). Denna kritik fick även fäste i valrörelsen under våren 2006, när 

alliansens företrädare presenterade förslag på införandet av en ny speciallärarutbildning. 

Rosenqvist påtalar också det glapp som uppstod i specialpedagogprogrammet med 

avseende på det förskjutna fokus från arbetet med eleven (Thors, 2008, s.37f).  

 

Denna kunskap var känd av de deltagande utbildningsansvariga. Vi har emellertid inte 

kunnat finna tendenser till en egen revidering av det befintliga 

specialpedagogprogrammet, förrän examensrättigheterna delades ut för det nya 

speciallärarprogrammet. Orsaken till detta kan dock vara flera, såsom en avvaktan inför 

dels valresultatet, dels den uppföljning på Högskoleverkets granskning som 

Högskoleverket självt ämnade göra. 

 

Anmärkningsvärt är emellertid att examensrättigheterna delades ut till nio lärosäten, i 

stället för att en ansökningsprocess startade, där lärosätena skulle ha haft ett första 

initiativ genom att ansöka om rätten att få bedriva en utbildning. Här kan man fundera 

kring Regeringens motiv, där önskan om att snabbt få ut den nya yrkesgruppen i 

verksamheterna kan vara ett alternativ. Här borde man dock från Regeringens sida ha 

tryckt på att studierna skulle bedrivas på heltid vid lärosätena, vilket hade påskyndat 

processen med att få ut nyexaminerade speciallärare, något som en av informanterna 

påtalade. Så var nu inte fallet och här upplevde lärosätena en svårighet i att tolka 

Regeringens initiala ambition med utbildningen. Vi kan endast spekulera kring varför 

man från regeringshåll inte ställde detta krav på studietakten, när tiden för 

förberedelsearbetet inför starten av det nya programmet var så knapp. Möjligen ville 

man inte pressa fram en ny utbildning utan överlät åt lärosätena att bedöma vad som var 

en rimlig studietakt, då det viktigaste var att speciallärarprogrammet startade. Att 
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lärosätena blev tilldelade uppdraget att utforma en ny utbildning med en viss 

medföljande summa pengar, kan dock kanske spegla en viss osäkerhet från 

regeringshåll angående lärosätenas intresse för det nya speciallärarprogrammet.  

 

 

7.1.2 Organisation och process 

Den snabba process, som införandet av den nya utbildningen innebar, ställde höga krav 

på de lärosäten som fick i uppdrag att utforma det nya speciallärarprogrammet. Här kan 

man se att en tydlig och etablerad organisation vid lärosätet var behjälplig. Ett av 

lärosätena hade ett inarbetat arbetslag med fast mötesstruktur, som vi tidigare visat i 

resultatdelen, vilket vi menar har underlättat vid reformarbetet. Framförallt 

effektiviserar det arbetet vid en omfattande förändring med en snäv tidsram.  

 

Sett ur en ansats utifrån Giddens (1984) struktureringsteori, kan det Giddens betecknar 

som Systemet motsvara lärosätet men även arbetsgruppen, där de aktiva aktörerna ingår. 

I arbetsgruppen reflekterar aktörerna kring uppdraget, det vill säga Strukturen, utifrån 

de Regler, såsom examensordningarna och högskoleförordningen, och Resurser, vilket 

motsvaras av den tidsrymd som gällde för reformarbetet och finansieringen av 

detsamma, som har givits. Nu sker följaktligen en utveckling, ett reformarbete, vilken 

enligt Giddens kan benämnas som Strukturering. Genom denna Strukturering skapas 

således ett nytt System, det vill säga utbildningsplaner och kursplaner för de båda 

utbildningarna, specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Vid avsaknaden av en 

redan befintlig arbetsgrupp tvingas lärosätet till vad man skulle kunna likna vid två 

processer av Strukturering. Den första Struktureringen innebär ett skapande av en 

arbetsgrupp medan den andra Struktureringen innebär ett påbörjande av reformarbetet 

med de nya utbildningarna. Har man däremot en befintlig arbetsgrupp, ingår den således 

redan i Systemet, vilket medför en enklare arbetsgång. 

 

Struktureringsteorin är även applicerbar på Nätverkets roll vid införandet av det nya 

speciallärarprogrammet. Systemet motsvaras här av Nätverket och aktörerna av de 

enskilda representanterna från lärosätena. Det medför att Regler och Resurser kommer 

att bestå av tid, finansiering, styrdokument men även av de enskilda lärosätenas 
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kulturer. Individens påverkan på Systemet och Systemets påverkan på individen medför 

såväl en slags frihet i handlandet som en styrning. Det ser man i lärosätenas agerande 

utifrån den åberopade högskolefriheten, där varje enskilt lärosäte har möjlighet att 

utforma sina lokala bestämmelser i linje med Nätverkets överrenskommelser eller inte. 

Betydelsen av den aktiva aktörens påverkan på reformarbetet, kan inte nog 

understrykas, vilket Giddens också lyfter när han visar på aktörens påverkan på det 

System som denne verkar i.  

 

 

7.1.3 Yrkesidentitet 

Utbildning 

Vid samtliga lärosäten är det specialpedagogiska förhållningssättet centralt i de båda 

utbildningarna. Förhållningssättet speglar det relationella perspektivet, där eleven 

betraktas utifrån ett helhetsperspektiv och där individens svårigheter sätts i relation till 

andra men även till den omgivande miljön (Emanuelsson et al., 2001, s.23). Centralt i 

utbildningarna är även den fördjupade kunskap och kännedom om sitt ämne för att man 

ska kunna förstå hur svårigheter uppstår vid inlärningssituationen för eleven. Denna 

kunskap omfattar specialpedagogen i allmänhet men specialläraren i synnerhet, i dennes 

arbete med läs-, skriv- och matematikutvecklingen hos eleven, vilket lärosätena finner 

stöd för i examensordningarna (SFS 2007:638; SFS 2008:132). En fördjupad kännedom 

om sitt ämne är avgörande för att undanröja hinder i lärmiljön, vilket också innefattar 

den socioemotionella aspekten i elevens lärande, och här får specialpedagogen en viktig 

funktion vid sidan av specialläraren. Här kan eventuella paralleller dras till den tidigare 

refererade diskussion kring specialpedagogik och pedagogik, se avsnitt 3. Genom 

speciallärarens och specialpedagogens kunskap i att utforma goda lärmiljöer kan dessa 

två yrkesgrupper skapa, tillsammans med övriga kollegor, goda förutsättningar för alla 

elevers lärande och utveckling. Specialpedagogik och pedagogik behöver således inte 

stå i ett motsatsförhållande utan kan utgöra varandras komplement. 

 

Samtliga informanter är överens om att ett återinförande av den gamla 

speciallärarutbildningen inte är aktuell och det har man också funnit stöd för i 

Regeringens skrivelser, eftersom båda yrkesrollerna har fått i uppgift att undanröja 
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hinder i lärmiljön för eleven. Alltså finns det inte plats för det mer kategoriska 

perspektivet som den tidigare speciallärarutbildningen genomsyrades av (Emanuelsson 

et al., 2001, s.23). Synen på eleven med svårigheter är inte längre giltig för de båda 

utbildningarna, vilka numera präglas av det gemensamma specialpedagogiska 

förhållningssättet med perspektivet eleven i svårigheter. Samtidigt måste man förhålla 

sig till det faktum att verksamheterna kräver en flexibilitet som kan innebära en 

förflyttning mellan olika schatteringar mellan det kategoriska och relationella 

perspektivet (Emanuelsson et al., 2001, s.22f). De verktyg som traditionellt kan ses som 

kategoriska kan här användas i ett relationellt arbetssätt för att gynna individens lärande. 

Det är snarare synen på eleven sammantaget med syftet hur verktyget används, som 

avgör utifall arbetssättet färgas av ett kategoriskt eller relationellt perspektiv, anser vi. 

 

 

Yrkesrollen 

Vid införandet av det nya speciallärarprogrammet väcktes vissa funderingar och 

farhågor hos oss rörande vår blivande yrkesroll som specialpedagoger, vilket ligger till 

grund för studien. Därför var det av stort intresse att ta del av de tre lärosätenas visioner 

rörande de båda yrkesrollernas funktion. 

 

Gemensamt för de tre lärosätena är avsaknaden av precist utformade yrkesroller, vilket 

skulle kunna anknytas till diskussionen i avsnitt 3, där specialpedagogikens 

identitetsproblem både som forskningsområde och praktik lyftes fram. Det kan vid 

första anblicken upplevas som ett problem. Samtidigt skulle en exakt uppritad yrkesroll 

innebära att vi förlorade vår möjlighet till att vara medskapare av vår framtida och 

fortsatta yrkesroll. Det är av vikt att utbildningen ger utrymme för den enskildes 

personliga intressen och samtidigt ger utrymme för uppdragsgivarens behov, för att på 

så sätt skapa en flexibel yrkesroll med hög användbarhet. Utifrån en sådan bas kan det 

sedan finnas möjlighet att utveckla den specialpedagogiska verksamheten. Vi ser det 

som en gemensam möjlighet för både speciallärarna och specialpedagogerna. 

 

Samtidigt uttrycker informanterna dock en vision om hur specialpedagogens och 

speciallärarens funktion skulle kunna se ut. Denna vision fångas i de övergripande 
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beskrivningar som presenterades i resultatdelen. Här möter vi specialisten i form av 

speciallärare och generalisten i specialpedagogens skepnad. 

 

Tabell 2. Speciallärarens och specialpedagogens kunskaper och arbetsområden. 

speciallärare specialpedagog 

specialist: generalist: 

- ämneskunnig i språk- eller begreppsutv. - en bred funktion med många uppgifter 

- ämneskunnig i skriv-, läs- eller matematikutv. - undervisning 

- bedömningsfrågor och betygssättning - kvalificerat samtal 

- rådgivning - skolutveckling i ett specialped. perspektiv 

 

 

Vid första anblicken kan speciallärarens uppgifter upplevas som mer konkreta och 

handfasta, där ämneskännedomen och arbetet på individnivån är tydlig och central. I 

generalistens uppdrag i form av en bred funktion med många uppgifter kan osäkerhet 

uppstå inför mötet med den reella verkligheten. Definitionen av uppgifternas innehåll är 

inte helt enkel att tillgodogöra sig. Samtidigt innebär denna bredd och öppenhet, en 

frihet att vara medskapare till sin egen arbetsplattform utifrån ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt. Det anser vi dock, kräver såväl en stark känsla för den egna 

yrkesidentiteten, som ett stort mod för att våga hävda den.  

 

En annan tanke kring speciallärarens respektive specialpedagogens funktion är den som 

återges i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Specialpedagogens och speciallärarens funktion på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  

 

specialpedagog 

arbetslag + speciallärare arbetslag + speciallärare arbetslag + speciallärare 

elevgrupper elevgrupper elevgrupper 
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Där är tanken att specialläraren ska verka främst på individ- och gruppnivå, helt i 

enlighet med examensordningarna (SFS 2007:638; SFS 2008:132) och där man kan 

förutsätta att specialläraren med såväl läs- och skrivutveckling som 

matematikutveckling ska verka parallellt i ett samarbete med specialpedagogen, samt 

med pedagogerna i arbetslagen. Det är viktigt att inte glömma att pilarna i figuren går åt 

båda håll, det vill säga att det är ett jämställt utvecklingsarbete mellan aktörerna, men 

med tyngdpunkt på de olika nivåerna. Vi tolkar bilden som en beskrivning av en platt 

organisation, där dialogen mellan de verksamma är av yttersta vikt för att undanröja 

hinder i lärmiljön, vilket omnämns i examensordningarna för båda utbildningarna. 

Under dessa förutsättningar, menar vi, blir de båda yrkesrollernas användbarhet mer 

optimerad. 

 

En tredje modell för speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesfunktioner 

åskådliggörs i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Speciallärarens och specialpedagogens arbete på organisations-, grupp- och 

individnivå. 

 

 

I denna figur tydliggörs de båda yrkesrollernas arbetsinsats på de skilda nivåerna och i 

vilken omfattning denna är tänkt. Med stöd av examensordningarna (SFS 2007:638; 

SFS 2008:132) ska såväl specialläraren som specialpedagogen verka på samtliga nivåer, 

vilket här visas. Ytterligare ett faktum som är intressant i denna modell är att de båda 

trianglarna, som symboliserar de båda yrkesgrupperna, tillsammans bildar en ny 

geometrisk form, nämligen en snedställd kvadrat, vilken endast kan existera då de båda 

trianglarna är representerade. Här blir ”kittet” tydligt och beroendet av de båda 

organisation 

grupp 

individ 

speciallärare                                                    specialpedagog 
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yrkesgruppernas kompetens åskådliggörs. ”Jamen… det blir ju en fyrkant” 

kommenterade en av informanterna överraskat. Den kommentaren gav oss en 

fingervisning och inspiration till möjligheten att tolka denna figur, där de båda 

trianglarna tillsammans tydliggör speciallärarens och specialpedagogens funktion ute i 

verksamheterna samt beroendet dem emellan.  

 

Oroväckande är dock Regeringens proposition ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”, 

där man i 6:3 skriver att specialpedagogexamen bör ses över i särskild ordning (Prop 

2009/10:89). Här kan vi endast spekulera kring vad denna särskilda ordning kan 

innebära, men vi kan förnimma en fara i att det skulle kunna resultera i en mer drastisk 

förändring av specialpedagogutbildningen, kanske rent av en nedläggning av denna. Det 

skulle innebära att samtliga lärosätens modeller för yrkesrollerna blir inaktuella. Enligt 

”Bäst i klassen - en ny lärarutbildning” föreslås en utökning av omfattningen av 

innehållet i speciallärarens utbildning, se 6:2 i propositionen 2009/10:89. Det skulle 

medföra att de inriktningar som tidigare var en del av specialpedagogutbildningen, men 

som sedermera togs bort (se avsnitt 2) nu i så fall skulle återinföras i det befintliga 

speciallärarprogrammet. Vad det i sin tur skulle medföra vet vi inte idag, men vi kan 

helt klart se en ovisshet rörande specialpedagogprogrammets framtid.   

 

 

7.2 Reflektion över vår studie 

Utgångspunkten för studien föddes ur osäkerheten kring specialpedagogens profession, 

där tankar rörde sig kring såväl funktion som användbarhet ute i verksamheterna. En allt 

större osäkerhet uppkom då speciallärarprogrammet introducerades. Studiens ambition 

har följaktligen varit att belysa reformarbetet vid tre lärosäten i och med införandet av 

det nya speciallärarprogrammet, för att skapa en förståelse för de båda yrkesrollernas 

position samt funktion. Vi finner att tanken med studien varit hållbar genom hela 

arbetsprocessen, där intresset och engagemanget drivit arbetet framåt i ett försök att 

förstå det kommande uppdraget som specialpedagog. I denna process har det blivit 

uppenbart att det varit nödvändigt att sätta sig in i speciallärarens yrkesroll, för att förstå 

det dualistiska förhållandet som bör finnas mellan yrkesgrupperna.  
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Det vi upplevt i arbetet med studien är den oavbrutet cirkulära processen, där en 

bearbetning av textmassan ständigt pågått för att tydliggöra de bärande tankarna i 

studien. 

 

 

7.2.1 Reflektioner över syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har genomgående varit intakt genom hela arbetsprocessen. 

Svårigheten har snarare legat i att så tydligt och klart som möjligt uttrycka detta syfte i 

ord. Frågeställningarna kändes givna på ett tidigt stadium och fick följaktligen ligga till 

grund för de frågor som ställdes vid intervjuerna. Under arbetets gång har vi emellertid 

upptäckt att ett av ämnesområdena, nämligen organisation, har fått en mer framträdande 

roll än vad vi först hade anledning att tro. Det har fått till följd att kärnan i 

frågeställningarna bestått, men att det kändes nödvändigt att göra en utökning i form av 

ytterligare en frågeställning, för att tydliggöra denna aspekt. Frågan fanns sedan tidigare 

med som en del i en befintlig fråga, men då mer underförstått som en bifråga.  

 

 

7.2.2 Reflektioner kring studiens teori 

Vi har funnit det värdefullt för bearbetningen av det empiriska materialet, att utgå ifrån 

en teoretisk ansats. Valet föll på Giddens (1984) struktureringsteori, som redan tidigt i 

arbetsprocessen upplevdes som gångbar, då den speglar det ömsesidiga samspelet 

mellan individ/aktör och Systemet. Den aspekt var relevant för studien då vi ville belysa 

de processer i ett reformarbete som inbegriper både en organisation och aktörer. För att 

lyfta detta samspel behövdes således en tillämpbar teori. Om tiden tillät, hade denna del 

av studien kunnat utvecklas mer, då den är av stort intresse. Teorin är användbar på fler 

nivåer än vad studien redovisar för. Här ser vi en möjlighet att implementera teorin 

genom att studera det enskilda lärosätet på arbetslags- och studentnivå, samt 

förhållandet mellan uppdragsgivare och lärosäte, då Giddens struktureringsteori upplevs 

som gångbar vid analys av de förekommande processerna i reformarbetet utifrån 

förhållandet mellan System och aktörer. Vi har dock på grund av studiens begränsade 

omfattning fått stanna vid en ansats.    
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 Studien har förhållit sig till Giddens tankar kring dubbel hermeneutik, där författaren 

lyfter betydelsen av medvetenheten om den dubbla tolkningsprocessen. Vi ingår i det 

system som vi själva studerar, samtidigt som vi ska tolka andra människors tolkningar 

av, i detta fall, ett reformarbete. Det kräver ett metatänkande. Att ha denna medvetenhet 

har stor betydelse för stärkandet av reliabiliteten gällande studiens resultat. 

 

 

7.2.3 Reflektioner över studiens metod 

Valet av metod vid såväl insamling som vid bearbetning av datan, har varit relevant. För 

att få den typ av resultat som studien var tänkt att bygga på, fanns inte så många 

gångbara alternativ att välja på under de förutsättningar som rått. Den delade förståelse- 

modellen (Johansson, 2005, s.249f) och den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.39ff), som tillämpades vid intervjuerna, har uppenbara 

fördelar, så som möjligheten att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. 

Informationsflödet blir omfattande vid en sådan intervju, vilket ger ett utbyte och 

medför ett försök till ömsesidig förståelse. Svårigheterna är att avgöra när man, som 

intervjuare, uttömt ett ämne och fått ta del av informantens upplevelse. Vid något 

tillfälle upplevde vi det som om vi fick ställa samma fråga upprepade gånger, utan att 

vara säkra på att vi fått ett uttömmande svar. Det är då svårt att ta beslutet, när och om 

man ska sluta att ställa den aktuella frågan, när man väl provat flera ingångsvinklar. 

Här, anser vi, att det blev tydligt att vi som intervjuare befann oss på en plats i 

processen, medan informanten befann sig betydligt längre fram i samma process i 

reformarbetet. Informantens just nu- situation påverkade dennes svar, medan vi 

efterfrågade ett annat fokus. Informanten beskriver således sin upplevelse av 

reformarbetet genom att titta i backspegeln. Det innebär i sin tur att informanten redan 

bearbetat sina erfarenheter och upplevelser av det skedda, medan vi sökte den färska 

upplevelsen utan bearbetning. Vi försöker förstå något som informanten redan vet 

(Giddens, 1984, s.284).  

 

För bearbetningen av intervjumaterialet valde vi metoden meningskoncentrering, genom 

teman, för att tydliggöra informantens upplevelse av reformarbetet. Här bearbetades det 

empiriska materialet genom de mönster och teman som framträdde i analysprocessen.  
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Ett relevant komplement till denna metod hade Foucaults diskursanalys varit, med dess 

inriktning mot själva språket. Det hade varit av stort intresse att undersöka vilken 

betydelse informanternas ord- och begreppsval kan tillskrivas för att skapa en ytterligare 

aspekt till förståelsen av reformarbetet. 

 

 

7.2.4 Tillämpning 

Införandet av det nya speciallärarprogrammet 2007 aktualiserade flera frågor för oss 

som redan påbörjat vår utbildning vid specialpedagogprogrammet. Hur skulle den nya 

utbildningen påverka vårt kommande uppdrag? Hur uppfattade vi vår egen 

yrkesidentitet i förhållande till speciallärarens yrkesroll? I detta sökande önskade vi 

initialt en klar och tydligt definierad yrkesroll. Vad vi emellertid har insett under 

studiens tillkomst är att uppbyggnaden av de specialpedagogiska utbildningarna utgör 

ett enormt komplext och omfattande arbete. Denna komplexitet möter vi även i 

speciallärarens och specialpedagogens uppdrag ute i verksamheterna. Det medförde en 

omöjlighet att ge en enkel förklaring till vad en specialpedagog är och vilka 

arbetsuppgifter som tillhör yrkesrollen. I stället tydliggjordes vikten av att erkänna 

komplexiteten och behålla flexibiliteten, för dessa båda är två av styrkorna i 

yrkesidentiteten. Uppdraget, organisationen, arbetsuppgifterna och eleverna förändras 

ständigt och här krävs såväl en anpassningsbarhet som en användbarhet, för att på bästa 

sätt fullfölja det specialpedagogiska uppdraget. 

 

I denna komplexitet finns en inbyggd frihet där varje specialpedagog kan, utifrån sina 

egna styrkor och sitt eget intresse, bygga upp en plattform och på så sätt bli en aktiv 

medskapare i det specialpedagogiska uppdraget och bidra till dess utformning. Vi värnar 

om den frihet och den flexibilitet som utbildningen ger möjlighet till. Vi ser även 

styrkan i ett samarbete mellan specialläraren och specialpedagogen, där ingen vinner på 

en konkurrenssituation, utan att man i stället tillvaratar den värdefulla kompetens som 

båda yrkesgrupper besitter. Det medför således att det som till en början uppfattades 

som en svårighet och en otydlighet i stället är en förutsättning för att skapa möjligheter 

till att utveckla det specialpedagogiska uppdraget och därmed på bästa sätt möta 

verksamhetens behov.  
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7.2.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att fortsätta och fördjupa arbetet och då hade tänkbara vinklar 

kunnat vara de studerandes syn på de respektive utbildningarna samt de blivande 

yrkesrollerna. Det hade också varit spännande med en uppföljning av informanternas 

upplevelser av det fortsatta arbetet kring de båda specialpedagogiska utbildningarna. Ett 

annat förslag till fortsatt forskning är att möta utexaminerade speciallärare och 

specialpedagoger och intervjua dem rörande deras syn på den egna yrkesrollen samt 

deras användbarhet, men även för att belysa samarbetet dem emellan. 

 

Ämnesvalet till denna studie har engagerat och intresserat oss mycket, framförallt för att 

studien försöker återspegla ett reformarbete som nyligen startat och som till stora delar 

fortfarande är under process. Det visar inte minst Regeringens skrivelse i form av 

propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (Prop. 2009/10:89), där vi samt två 

av informanterna kan se frågetecken kring specialpedagogens fortsatta uppdrag. Vi 

avvaktar med spänning och med en del farhågor, resultatet av denna proposition.  
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8 Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna studie är att granska hur utbildningsansvariga vid tre lärosäten 

har förhållit sig till sitt förändrade utbildningsuppdrag, genom att undersöka hur de har 

tolkat examensordningarna för specialpedagoger och speciallärare och sedan utvecklat 

två specifika utbildningar, samt hur de ser på de båda yrkesrollerna.  

 

Studiens teoretiska ansats utgår ifrån Giddens (1984) struktureringsteori, då den 

synliggör individens/aktörens påverkan av och påverkan på Systemet som aktören utgör 

en del av, samt den Strukturering som sker när aktören och Systemet ingår i en 

förändringsprocess. 

 

Metoden vid datainsamlingen har utgjorts av dels studier av dokument, dels intervjuer. 

Dokumenten som studerats har varit förslaget till Examensordning för 

speciallärarprogrammet (U2008/577/UH), Högskoleförordningen (1993:100) samt de 

nu gällande examensordningarna för speciallärar- respektive 

specialpedagogprogrammet (SFS 2008:132; SFS 2007:638). Av ytterligare intresse har 

propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (Prop 2009/10:89) varit. 

Intervjuerna har genomförts med utbildningsansvariga vid tre lärosäten. Metoden vid 

intervjuerna har inspirerats av den delade förståelse- modellen samt den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun, vilka båda syftar till att intervjuaren ska förstå den 

intervjuades perspektiv. Det empiriska intervjumaterialet har bearbetats utifrån metoden 

meningskoncentrering, där deltagarnas upplevelser av reformarbetet har lyfts fram med 

hjälp av en struktur baserad på teman.  

 

I studiens resultatdel återges examensordningarna för såväl speciallärar- som 

specialpedagogprogrammet (SFS 2008:132; SFS 2007:638). Centralt i studien har varit 

lärosätenas förhållningssätt till de stora likheter som förekommer i examensmålen för de 

båda utbildningarna, vilket har påverkat de utbildningsansvarigas arbete kring 

utformandet av speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Viktigt har även varit de 

konsekvenser reformarbetet får för de båda yrkesrollerna samt deras användbarhet ute i 

verksamheterna.  
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Studiens mest framträdande slutsatser rör den ömsesidiga påverkan som 

individen/aktören och Systemet har på varandra, i studien representerade av de 

utbildningsansvariga inom dels lärosätet dels Nätverket, på olika nivåer inom 

reformarbetet, utifrån en ansats till Giddens (1984) struktureringsteori. Därutöver lyfts 

de schematiska modellerna för specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller, vilka 

utgör intressanta utgångspunkter för det fortsatta samarbetet de båda yrkesgrupperna 

emellan. Slutligen diskuteras osäkerheten kring den eventuella effekt som Regeringens 

framlagda proposition Bäst i klassen – en ny lärarutbildning kan få, där det under punkt 

6.3 (specialpedagogexamen) står: ”Regeringens bedömning: Specialpedagogexamen bör 

ses över i särskild ordning” (Prop 2009/10:89).  
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Bilaga 

 

 

Intervjufrågor till utbildningsansvariga vid lärosäten 

 

 
1. Vilka deltog i utvecklingsarbetet med att ta fram utbildningsplaner för 

Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet? Hur skedde uttagningen till 

”gruppen” och vilken kompetens eftersöktes? Hur organiserades själva 

utvecklingsarbetet (indelning i smågrupper, antal möten…?) Hur lång tid hade 

gruppen till sitt förfogande innan utvecklingsarbetet skulle vara slutfört?  

 

 

 

2. Beskriv utvecklingsarbetet med att utforma två separata specialpedagogiska 

utbildningar som skulle utmynna i två olika definierbara yrkesroller. Hur 

tolkades Examensordningarna för Specialpedagog- samt 

Speciallärarprogrammet?  

 

 

 

3. Vilka svårigheter upplevde ni i arbetet med tolkningen av Examensordningarna? 

 

 

 

4. Vad ansåg ni vara viktigt att prioritera ur Examensordningarna i era 

utbildningsplaner för respektive program? 

 

 

 

5. Vilka tänkbara konsekvenser får dessa tolkningar på yrkesrollsnivå för 

specialpedagoger respektive speciallärare? 

 

 

 

 


