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Speciallärare i särskolan: en profession i gränslandet mellan policy
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Lotta Anderson, Malmö universitet.
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Daniel Östlund, Högskolan Kristianstad.
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Sammanfattning
Syftet är att analysera vad som kännetecknar speciallärare i särskolans arbete och uppdrag och vilken samverkan de bedriver inom och
utanför grund-och gymnasiesärskolan och vilka andra aktörer de
samarbetar med. Efter det att Lgr 11 infördes finns ett utökat fokus
på akademiska färdigheter i särskolan, vilket ställer nya krav på lärarnas kompetens. Speciallärare med examen från tre universitet i
södra Sverige deltog i enkätstudien. Resultaten visar att en majoritet
av de svarande har lång erfarenhet innan de började sin utbildning
till speciallärare. De beskriver mötet med eleverna i klassrummet
som en viktig del av sitt arbete och uppdrag. Handledning eller ämnesutveckling förekommer men inte i samma utsträckning som
klassrumsundervisning. Samarbete med professionella utanför
särskolan är vanligt. En slutsats är att specialläraren har många samarbetspartners, besitter olika färdigheter och en majoritet fortsätter
som klasslärare efter examen.

Nyckelord: elevassistent, intellektuell funktionsnedsättning, grundsärskola, gymnasiesärskola, profession, samarbete, speciallärare, särskild utbildning för vuxna, särskola, uppdrag
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Introduktion
Forskningen om speciallärare i särskolan 1 började som ett intresse för att samla kunskap om vilka förutsättningar och uppdrag som SL har och får efter sin utbildning. Vid universitet A
startades ett nätverk och där dessa frågor var ett av ämnena i
diskussionerna. De olika anställningsformerna och uppdragen
blev utgångspunkten för att genomföra en kvantitativ studie
vid tre universitet i södra Sverige, där speciallärarutbildning
med inriktning utvecklingsstörning ges. Studien avser att bidra
med kunskap och förståelse för vilka uppdrag som ät viktigast
efter speciallärarexamen. Ett antagande var att deras uppdrag
och kontaktområden skiljer sig från speciallärare med andra
specialiseringar verksamma i grund- och gymnasieskolan.

En annan inspirationskälla var studien ”A Special School: Teaching and Learning in Special School” (Göransson, 2018).
Denna är en både en kvantitativ och kvalitativ studie med fokus
på andra geografiska områden i Sverige och inkluderar inte elever med måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning i
särskolan. Vår forskning har ett intresse av att samla kunskap
om elever i särskolan, i syfte att få en heltäckande bild av vad
examinerade speciallärare utför för arbete inom sin profession.

Speciallärare i särskolan

Till skillnad från de flesta västerländska länder har Sverige en
särskild skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning (fortsättningsvis IF), som inte förväntas uppnå de kunskapskrav som finns i läroplanerna för grundskolan. Särskolan
har egna kursplaner och är anpassad för elever med IF men undervisas mer eller mindre i samma ämnen som i grundskolan.
I rapporten används begreppet ”Särskola” som ett samlingsnamn för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

1
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Skollagen (2010: 800) föreskriver att alla barn ska få sin utbildning genom att gå i grundskolor. Elever som inte förväntas
uppnå grundskolans och gymnasieskolans kursmål, eftersom
de har IF har rätt att få utbildning i grundsär- och gymnasiesärskola.
Sverige har en 150-årig tradition att tillhandahålla en utbildning för elever med IF som en självständig och relativt fristående skolform parallellt med reguljär grundskola och gymnasieskola. Skolformen består av två undervisningsformer.
Den ena är anpassad för elever med lindrig IF och innehåller
ämnen likt de i grundskolan. Den andra riktar sig till elever
med måttligt till svår IF och omfattar fem ämnesområden 2. I
båda formerna får eleverna 6 665 timmars undervisning under
en nioårsperiod. Efter de nio åren i grundsärskolan kan eleverna fortsätta i gymnasiesärskolan och välja ett fyraårigt utbildningsprogram. Gymnasiesärskolan förbereder eleverna för
ett självständigt vuxenliv och få en anställning.
Sedan 1880-talet har det funnits en specialutbildning i Sverige
för lärare vars uppgift är att undervisa elever med IF. Den
första lärarutbildningen var belägen i Slagsta utanför Stockholm och var knuten till en särskola lokaliserad vid en institution. Under lång tid var denna lärarutbildning den enda utbildaren i Sverige och det tog nästan 60 år innan SL-utbildningar
med specialisering på IF infördes och formaliserades av Lärarhögskolan i Stockholm (Brockstedt, 2000; Östlund, 2012b).
Några år senare, 1962, beslutade regeringen om en ny lärarutbildning, som erbjöds vid lärosätena i de större städerna.

2

Ämnen i grundsärskolan inkluderar till exempel svenska, matematik, bild, idrott, NO
och SO. Ämnesområden inkluderar kommunikation, estetiska aktiviteter, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter och motorik.
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Sedan 1968 har alla elever med IF fått tillgång till obligatorisk
utbildning motsvarande utbildningen för elever i grundskolan.
Före 1968 var utbildningen för elever med IF ofta en del av institutionerna för personer med IF. Regeringen stängde de stora
institutionerna på 1960-talet och valde att flytta skolorna för
elever med IF till reguljära skolor. Sedan dess har utbildningen
reformerats från tid till annan; ibland har uppmärksamheten
på IF- elever varit starkare, och ibland fokuserades mer på att
speciallärarna kunde arbeta med ett bredare utbud av elever
för att utveckla inkluderande skolpraxis. Den nuvarande lärarutbildningen för speciallärare i särskolan betonar kunskap om
lärande i relation till IF och undervisningsämnen och ämnesområden. (Östlund, 2012a; SFS 2011:186).

Ändringar i läroplanen (Skolverket, 2011) ställer nya krav på SL
och elevassistenter, med ett starkare fokus på att öka de akademiska prestationerna för elever med IF. Kraven har lett till ett
ökat fokus på utvärdering av elevernas färdigheter. Denna trend
syns också i internationell forskning, där flera forskare, till exempel Kearns, Towles-Reeves, Kleinert och Kleinert (2009) noterar att det finns ett ökat fokus på akademiska färdigheter i utbildningen. Collins, Karl, Riggs, Galloway och Hager (2010) påpekar att det uppstår utmaningar när kärninnehåll bäddas in i
funktionella aktiviteter i undervisningen av elever med måttlig
till svår IF. Detta dilemma, som Anderson, Sundman Marknäs
och Östlund (2016) också upptäckte, blev utgångspunkten för
ett tvåårigt projekt om professionell utveckling för lärare och
elevassistenter i grundsärskolan. Blatchford, Webster och Russell (2012) beskriver att många skolsystem använder fler och
fler elevassistenter, vilket leder till nya utmaningar för speciallärare.
Anderson och Östlunds studie (2017) visar att både speciallärare och elevassistenter utvecklade sitt pedagogiska tänkande
7

och sin förmåga att ge feedback till eleverna, vilket ökade elevernas lärande. Undervisning och bedömning av elever med
grav till måttlig IF som är i behov av AKK var däremot fortfarande en utmaning för lärare och elevassistenter i projektet.
Anderson och Östlund (2017) pekar på behovet av mer forskning om hur SL och elevassistenter kan utveckla sitt gemensamma arbete och sin professionalism i undervisning och formativ bedömning. Två internationella metaanalyser av Shurr
och Bouck (2013) och Moljord (2018) visar också att det saknas forskning om speciallärares professionella arbete i relation
till elever med IF. Anderson och Östlund (2017) pekar också på
olika dilemma som kan uppstå i samarbetet mellan lärare och
elevassistenter och forskningen visar att det saknas kunskap
om speciallärares 3 och elevassistenters arbete i både ett
svenskt och skandinaviskt sammanhang.

Under det senaste decenniet har två stora reformer genomförts
i relation till speciallärares arbete. För det första fick läroplan
(Skolverket, 2011) och skollag (SFS 2010: 800) en ny struktur
och ett ökat fokus på måluppfyllelse och för det andra har kunskapskraven för SL (SFS 2011:186, SFS 2017: 1111) ökat och
blivit en utbildning på avancerad nivå. Reformerna ställer nya
krav på speciallärare som väcker intresse för hur de hanterar
utmaningarna med att implementera två stora förändringar i
sin nya profession. Med denna bakgrund identifierade vi områden som behöver beforskas ytterligare, för att generera ny kunskap och få bättre förståelse för speciallärares kompetens i
3Cirka 80% av lärarna som arbetar särskolan har inte full behörighet. Specifikt saknar
47% av lärarna i särskolan utbildning som speciallärare eller specialpedagog. Endast
14% av har ”rätt” utbildning och 19% saknar lärarutbildning.
Skolverket (2018, 2020, 2020). Statistik (personalstatistik över tid) https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:262:0::NO:::&vf=13&hmantyp=&lan=&kommun=&hman=&skola=
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särskolan (med avseende på de förändrade kraven på undervisningsförmågor som är mer akademiska för eleverna), tron
på den egna yrkesrollen och samarbetet med andra yrken.

Gräsrotsbyråkrati – som teoretiskt
begrepp
SL i särskolan är ett yrke som saknar policy innan ny förordning infördes 2011 tillsammans med en förnyad SL-utbildning
(SFS 2011: 186, SFS2017:1111). Svensson (2006) poängterar
vikten av att en professionell grupp ges någon form av identifiering, auktorisation eller något annat som är obligatoriskt för
individer som ingår i en grupp som uppfattas som professionella. Svensson (2006) klargör vidare begreppet kompetens och
definierar begreppet som en individs förmåga att handla i relation till en viss uppgift, situation eller ett specifikt sammanhang. Förmågan att framgångsrikt utföra arbete inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt utöka värdet och
tolkningen av det handlingsutrymme som arbetet erbjuder. För
att förstå speciallärares arbete och deras inställning till hur de
implementerar reformerna är teorin om gräsrotsbyråkrati användbar. Byråkrati på gräsrotsnivå är ett koncept skapat av
Lipsky (1980), som illustrerar yrken som interagerar med klienter. Det teoretiska ramverket hjälper till med perspektiv på
professionens handlingsfrihet, de krav som ställs på speciallärare och hur de förhåller sig till sin egen och andra verksamheter. Inom speciallärarprofessionen måste hänsyn tas till relationer med andra, vilket skiljer sig från den traditionella byråkratin, som har regler och riktlinjer som sitt huvudverktyg.
Byråkrater på gräsrotsnivå styrs också av regler, förordningar
och olika direktiv eller normer och praxis inom det egna yrket.
Detta kan relateras till policyn som har implementerats. Lipsky
(1980) anser att ju mer handlingsfrihet som byråkrater på
9

gräsrotsnivå har, desto lättare är det att förklara handlingen,
vilket ökar omgivningens förståelse. I denna studie kan speciallärares handlingsfrihet eller handlingsutrymme betraktas som
de möjligheter som läraren har att utöva sitt yrke i förhållande
till de krav som ställs genom införandet av utbildningsreformer. Det centrala i resonemanget från Lipskys (1980) synvinkel är att det är de mänskliga relationerna, som skapar komplexitet och kräver mycket handlingsfrihet för att lösa situationer, där de olika situationerna vanligtvis är unika. Dessutom
kännetecknas gräsrotsbyråkrater av att det ofta saknar tid och
brist på information om den aktuella situationen. De har svårt
att få data och resurser i balans, eftersom deras undervisning
är svår att förutsäga och varierar beroende på innehåll och omfattning.

Lipsky (1980) hävdar att gräsrotsbyråkrater kan söka efter
luckor i reglerna eller praxis och lägga ett pussel, för att få situationen att fungera. I luckorna utökar gräsrotsbyråkraterna sin
räckvidd för att få fördelar för klienten, i detta fall särskolans
elever eller för andra professionella som de samarbetar med.
Det är inte ovanligt att det kan finnas situationer eller incidenter i en skola och i undervisning som kan vara svåra att hantera. Detta innebär att speciallärare kan improvisera i de enskilda situationerna och genomföra regelverken ur en mänsklig
dimension.
Gräsrotsbyråkrater som ett teoretiskt begrepp syftar till att
klargöra hur speciallärare i sin verksamhet agerar utifrån uppdraget, hur de hanterar sitt kunskapsområde och gränserna
som uppstår mellan professionella och mellan olika verksamheter. De teoretiska begreppen i denna studie används för att
förstå och analysera speciallärares uppfattningar om vilka färdigheter deras vidareutbildning har gett och vad de uttrycker
10

att deras arbete kännetecknas av och för att förstå och analysera samarbetet mellan speciallärare och andra yrkesverksamma.

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att analysera vad som kännetecknar speciallärares uppdrag inom särskolan och samarbetet de bedriver
inom och utanför verksamheten. Följande forskningsfrågor formuleras:
•

•
•

Vilka kompetenser och vilken typ av anställning beskriver speciallärarna att de har haft före och efter speciallärarexamen?
Vilka uppgifter uppfattar speciallärarna att deras yrkesroll kännetecknas av?
Vilka professioner samarbetar speciallärarna med i sitt
arbete?

Metod
För att lyfta fram speciallärares arbete i särskolan och besvara
syfte och frågeställningar samlades data in via en digital enkät.
Metoden bygger på en blandad metoddesign (Creswell, 2014),
som består av ett frågeformulär med både öppna och slutna
svarsalternativ. De slutna svaren analyserades kvantitativt och
de öppna svaren analyserades kvalitativt. Det övergripande
syftet med detta var att stärka och få en djupare förståelse av
resultatet.

Urval

Kriterium för urval av respondenter var speciallärarexamen
från ett av de tre universiteten i södra Sverige, benämnda A, B
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och C i denna studie och universiteten är anonyma av konfidentiella skäl. Enkäten besvarades av 88 respondenter och svarsfrekvensen från universitet A var n = 48 (~ 80%), från universitet B n = 25 (~ 25%) och från universitet C n = 15 (~ 26%).

Instrument och genomförande

Under vårterminen 2017 konstruerades och skickades enkäten
ut via e-post eller per brev till studenter med speciallärarexamen specialisering utvecklingsstörning vid de tre universiteten.
Förklaringen till detta tillvägagångssätt var att e-postadresser
fanns tillgängliga vid universitet A, men saknades vid universitet B och C. Breven till speciallärarna från universitet B och C
innehöll en länk till den digitala enkäten. De svarande fick information om frivillighet att delta samt information om konfidentialitet. Respondenterna informerades också om att studiens syfte var att lyfta fram frågor om speciallärarnas yrkesroll,
uppdrag och skolutveckling, utmaningar och samarbete. Frågeformuläret tog cirka 30 minuter att besvara. Generella påminnelser om deltagande skickades två gånger till respondenterna
från universitet A (via e-post), vilket kan förklara den högre
svarsgraden (80%) från detta universitet. Ingen påminnelse till
respondenterna från universitet B och C skickades ut. Totalt
219 enkäter distribuerades. Det totala antalet svarande var 88
(svarsfrekvens ~ 40%). Bortfallet och skillnaden i svarsfrekvens mellan universitet påverkar studiens tillförlitlighet och
slutsatser.
Frågeformuläret bestod av 24 frågor, inklusive både slutna
svarsalternativ (6-punkts eller 7-punkts Likert-skala) och
svarsfält med för egna kommentarer. Instrumentet inkluderade
frågor om grundutbildning, universitet där SL-examen slutförts, examensår, reguljärt program eller lärarlyft i, skolutveckl12

ing, kompetensutveckling, utveckling av undervisning och samarbete med elevassistenter och andra yrken samt med grundoch gymnasieskolor och särskolans ledarskap i särskolan. Enkäten konstruerades av författarna och ändrades till viss del i
enlighet med en forskarkollegas kommentarer.
Det interna bortfallet varierade mellan 1 och 5 procent, vilket
kan hänföras till svaren "vet inte" på fyra frågor. Dessutom
gavs möjlighet till öppna svarsfält i anslutning till några frågor,
till exempel ”vilka uppdrag har du idag”? och ”om du gör ämnes- eller skolutveckling, ange i vilket område”?

Dataanalys

För att få en robust analys kombinerades svarsalternativ 1, 2
och 3 (1 = mycket låg; 1 = mycket problematisk; 1 = mycket låg
utsträckning) för att representera "låga" / "problematiska" /
"låg utsträckning" , medan kategorierna 4, 5 och 6 (6 = mycket
hög; 6 = oproblematiska; 6 = mycket hög utsträckning) kombinerades för att representera "hög" / "oproblematisk" / "hög utsträckning". Beskrivande analys utfördes med hjälp av SPSS
(programvarupaketet IBM SPSS Statistics 24). Den statistiska
signifikansnivån sattes till p <0,05 .

Deduktiv innehållsanalys används ofta där forskaren vill testa
befintliga data i ett nytt sammanhang, i det här fallet testa
kvantitativa data genom att spegla dem i de kvalitativa svaren.
Den kvalitativa analysen analyserades med hjälp av innehållsanalys (Bryman, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Vissa frågor i enkäten handlade om speciallärarnas uppdrag, engagemang i ämnes- eller skolutveckling, andra lärares färdigheter,
speciallärarnas behov av kompetensutveckling, elevernas inlärningsmiljö och samarbete med andra yrkesverksamma, vilka
kunde besvaras med öppna svarsfälten.
13

Etiska överväganden
De svarande fick information om frivillighet att delta samt information om konfidentialitet. De fick möjlighet att avbryta sitt
deltagande när som helst. Vidare informerades respondenterna
om att syftet med forskningen var att studera speciallärares
kompetens och uppdrag och deras samarbete med andra yrkesverksamma inom och utanför grund-och gymnasiesärskolan. All information har hållits konfidentiell i enlighet med
etiska regler (Vetenskapsrådet, 2019).

Resultat

Resultatet av studien baseras på både kvantitativa och kvalitativa dataanalyser. Presentationen växlar mellan data analyserad med SPSS och citat som förstärker de kvantitativa resultaten. Bland de svarande rapporterade 20 (24%) att de hade en
examen från två olika specialutbildningar 4. En hög andel av de
tillfrågade (87%) arbetade i särskolor, utan formella kvalifikationer, före sin examen som SL. Utbildningsdepartementet
(2014) kräver att lärarnas kompetens i särskolan ska öka. Behörighetskravet började 2013 och förväntas vara klart 2022 5.

4

I Sverige finns det två olika specialpedagogiska yrken. Specialpedagoger som vanligtvis
arbetar med skolutveckling, kartläggningar och handledning, medan de viktigaste uppdragen för speciallärare är att stödja enskilda elever och bedriva ämnesutveckling.

5 Lärarlyftet syftar till att öka kompetens och behörighet hos lärare i särskolan genom
detta program med ökad studietakt. Skolverket bidrar till finansieringen
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Utbildning och anställning före och
efter speciallärarexamen
Nästan hälften av de tillfrågade var utbildade grundskolelärare
(46%) innan de började sin utbildning till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Förskollärare var den näst största
gruppen (28%). Detta kan jämföras med att endast 36% hade
grundutbildning som förskolelärare eller grundskolelärare i en
studie av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm
(2015). Andra grundutbildningar i vår studie var ämneslärare,
yrkeslärare eller fritidspedagog. Lärarna hade sin tjänstgöring i
både grund- och gymnasiesärskolor. De flesta lärare är kvinnor,
~ 90% i grundsärskolan och ~ 78% i gymnasiesärskolan (SCB,
2018). Resultatet kan också jämföras med Göransson et al.
(2015), som visar att kvinnor födda mellan 1954 och 1970 är
den vanligaste åldersgruppen för lärare i särskolan (93%). Deras studie visar vidare att lärarnas grundutbildning är förskolelärare eller grundskolelärare och lärarna har mer än fem års
arbetslivserfarenhet. Den kvinnliga dominansen återspeglas
också i de specialpedagogiska programmen och i allmänhet
även inom särskolan (SCB, 2018). Av konfidentiella skäl inkluderades inte frågor om kön eller ålder i enkäten.
Respondenterna examinerades mellan 2013 och 2017, och de
flesta utbildades vid universitet A. Av dessa är 77% anställda
som speciallärare efter examen, medan 25% antingen har anställning i grundskolan eller fortsätter sin anställning som lärare. Analysen visar att anställning som speciallärare är högre
för dem som har avslutat utbildningen enligt gällande behörighetskrav, även om skillnaden inte är signifikant (P = 0,057).

15

Jag är fortfarande anställd som specialpedagog. Jag har
haft flera samtal med rektor om att ändra min anställningsform till speciallärare men det har inte tagits på allvar.

Resultatet visar att en större andel av de svarande arbetar som
speciallärare om de genomgått lärarlyftet (Utbildningsdepartementet, 2014) jämfört med det reguljära speciallärarprogrammet, 51 respondenter (76%) har angett detta svar. En stor del
av de svarande (89%) var anställda i särskolan innan de började vidareutbildningen, medan 11% hade olika anställningar,
till exempel som fritidspedagog eller elevassistent, vilket är relativt vanligt anställningsform inom särskolan.

Figur 1. Antal år som yrkesverksam inom särskolan.

Figur 1 visar att de flesta av de som svarat har arbetat mellan
6-10 (26 svarande) år, 20 respondenter har arbetat mellan 1116 år och 16 respondenter har arbetat mer än 16 år i särskolan.
Förskolelärare och grundskolelärare är de yrkesgrupper som
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har varit anställda längst inom särskolan innan de började speciallärarutbildning (36,8% respektive 21,8% av dessa har arbetat > 6 år). Majoriteten (55 av 88) arbetar för närvarande både
med ämnen och ämnesområden, 34 arbetar i gymnasiesärskolan eller vuxenutbildningen och en mindre andel (16 svarande)
arbetar i grundskolan och gymnasiet. Det motstridiga antalet
beror på att en del respondenter uppgav att de arbetar i flera
skolformer.
Jag är anställd som speciallärare på en grundskola, men
vi har integrerat elever med intellektuellt funktionshinder
i vår skola.

Kvalifikationer och kompetens
Speciallärarna uppskattade sina lärarkollegors kvalifikationer
högt inom särskolan, 62 svarande (72%) gav detta betyg. De
återstående 26 respondenterna ansåg att kvalifikationerna i
särskolan är låga (28%). Argumenten för det senare inkluderade följande:
Få av mina kollegor är kvalificerade att undervisa i
särskolan.
Tyvärr finns det en hel del okunskap eller ointresse för
skolans aktiviteter i särskolan.

De svarande uppskattade sina egna kompetensbehov som
måttliga 47 (36%) ansåg detta och hävdade på följande sätt:
Speciallärarutbildning är bra, men kompetensutveckling
är alltid viktigt.
Det skulle vara bra att ha övningar i utbildningen, särskilt
att utbyta erfarenheter med utbildade speciallärare.
Jag tror att du alltid behöver lära dig ny forskning och
lära dig nya färdigheter.
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Det fanns inga skillnader mellan de universitet där speciallärarna utbildats och om de ansåg uppfylla kraven för kompetenser eller inte (p = 0,264). Behovet av ytterligare färdigheter är
lika högt eller lågt oavsett vilken universitet speciallärarna har
utbildats vid. Detta kan tolkas som att utbildning vid de tre universiteten är både tillräcklig och otillräcklig. De svarande var
medvetna om att universitet inte kan erbjuda allt, eftersom det
alltid finns ytterligare behov att tillgodose och färdigheter som
måste förvärvas.
Tabell 1. Speciallärarnas olika uppdrag (N=87)
Klassundervisning
Handledning

Skolutveckling

Elevhälsoarbete

Ämnesutveckling
Förstelärare
Annat

Ledarskap

N (%)

71/87 (80.7%)
30/87 (34.1%)
33/87 (37.5%)
25/87 (28,4%)
16/87 (18.2%)
14/87 (15.9%)
11/87 (12.5%)
3/87 (3.4%)

Tabell 1 visar de olika uppdrag som respondenterna uppgav att
de vanligtvis arbetar med som speciallärare eller specialpedagog. Tabellen visar inte vilka uppdrag varje enskild speciallä18

rare har, men det verkar som om de har flera uppdrag. Respondenterna fick också möjlighet att ange andelen av hela tjänsten.
Resultaten visade att en speciallärare uteslutande kan arbeta
med klassrumsundervisning (71 / 80,7%), men deras arbete
kan också inkludera handledning (30 / 34,1%), skolutveckling
(33 / 37,3%) och elevhälsoarbete (25 / 28,4%). Man kan anta
att skolutvecklingsuppdrag är relaterat till anställningen som
specialpedagog. Svaret ”Annat” kan till exempel vara rådgivare
i en annan verksamhet, habilitering och föreläsare.

De svarande ombads att beskriva vilka områden inom skol- eller ämnesutveckling som genomfördes (om sådana fanns). Svaren kategoriserades på följande sätt: Ämnes- och skolutvecklingen som genomförs är mångfacetterad och inkluderar områden som implementering av läroplaner; utbildningsplaner och
bedömning för lärande; tillgänglig lärandemiljö; hälsofrämjande arbete; ämnesutveckling i svenska, idrott, matematik och
organisation och samarbete med rektor.
Skolutveckling har inneburet implementering av läroplaner, skapat tydlighet i utbildningen genom utbildningsplaner och bedömningar, användning av IT i lärandet och
fastställande av rutiner för systematiskt kvalitetsarbete
och elevhälsoarbete.

Skolutveckling och kollegialt lärande, arbetar på gruppnivå och på organisatorisk nivå. I år har utvecklingen drivits av kollegialt lärande för hela arbetslaget, inklusive
elevassistenter, ämneslärare och lärare.
Jag ansvarar för ämnesutveckling och organisatoriska
frågor inom hotell-, restaurang- och bageriprogrammet.
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Samarbete med professionella inom
och utanför särskolan
Speciallärarna i studien uppgav att elevassistenterna är viktiga
för det dagliga arbetet i särskolan, men 70% av dem hävdar
också att elevassistenternas utbildning är låg och anger detta
med kommentarer som:
De saknar ofta utbildning, men jag tycker att deras arbete
borde anses vara mycket viktigt. De måste få mer utbildning och värderas högre.

Det kan vara svårt att få elevassistenter med relevant utbildning. Personlig lämplighet och utvecklingsvilja spelar
också en viktig roll i rekryteringen av elevassistenter.

Det fanns också positiva röster:

Utbildningen är låg hos de elevassistenter jag arbetar
med, men de har en gedigen erfarenhet och yrkesstolthet.
Vi har ett mycket bra team runt elevgruppen.

Oavsett elevassistenternas utbildning kräver skolformen att
speciallärare och elevassistenter samarbetar, men det fanns
ingen signifikant skillnad mellan elevassistenternas utbildningsnivå och i vilken utsträckning speciallärare och elevassistent samarbetade (p = 0.274). Respondenterna, oberoende av
deras anställning, uppskattar elevassistenternas utbildning
som låg, medan deras arbetsinsats med eleverna rangordnas
högt. Mer än 60% av de svarande indikerar att det finns en planeringstid med elevassistenterna men att den planerade tiden
kan variera allt från 2 timmar / vecka till 20 minuter / vecka.
Av speciallärarna uppskattar 74% värdet av samarbete med
elevassistenterna, medan 8% inte har någon åsikt, vilket kan
bero på att de arbetar i en skola där det saknas elevassistenter.
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Samarbete med elevassistenterna är en av de viktigaste
faktorerna i särskolan; de följer klassen under alla timmar. Det är viktigt att vi är två yrkeskategorier som samarbetar runt eleverna. Vi samarbetar, men vi har aldrig
tid att prata; kommer att vara svårt att få ordentligt samarbete (med elevassistenterna, författarens tillägg).

Det finns ingen signifikant skillnad mellan elevassistenternas
utbildning och speciallärarnas skattning när det gäller att
skapa inlärningsmiljöer för eleverna (p = 0,048). Att tillskapa
lärandemiljöer bedömer speciallärarna lika oproblematiska
som problematiska oavsett om utbildningsnivån är låg hos elevassistenterna, men skattas vara något mindre problematisk
när utbildningsnivån är hög. Det finns inte någon signifikant
skillnad mellan elevassistenternas utbildning och särskolans
ledarskap (p = 0,310).

Speciallärarna i studien beskriver att de interagerar med andra
yrkesverksamma utanför särskolan, 58 av de 88 svarande
(67%) anger detta. I synnerhet samarbetar de med olika yrkeskategorier inom habiliterings- och resursteam samt med kommunala representanter såsom LSS-handläggare samt arbetsförmedling och försäkringskassa.

Ledarskap för särskolor

Speciallärarna uppskattar att samarbetet med yrkesverksamma utanför särskolan är högre när särskolan har sin egen
rektor, 65% har denna uppfattning, medan 33% inte anser
detta (N = 83). Speciallärarnas samarbete med grund- och gymnasieskolor verkar vara beroende av ledningen för särskolan.
Om en rektor ansvarar för både grundskola, gymnasium och
särskola är samarbetet högre än om de två skolformerna har
olika rektorer.
21

Tabell 2. Samarbete med grund-och gymnasieskolan.

Hur värderar du samarbetet med grund- och gymnasieskolan?
(N=80).

Särskolan har
egen rektor

Totalt

Yes 51

13

64

No

6

10

16

57

23

79,7%

20,3%

37,5%

62,5%

71,3%

28,7%

100,0
%
100,0
%
80

100,0
%

Tabell 2 visar en signifikant skillnad för samarbetet mellan
grundskola eller gymnasieskola och om särskolan har sin egen
rektor eller inte (p =, 000). Det saknas värden för frågorna
22

"Särskolan har sin egen rektor" och "Hur betygsätter du samarbetet mellan grundskolan eller med gymnasiet" i 8 fall. 79,7%
betygsätter samarbetet med grundskolan låg om särskolan har
sin egen rektor, medan 20,3% uppskattar samarbetet högt (N =
80).
Citat nedan visar att speciallärare i särskolan föredrar att ha
sin egen rektor utan att beakta om det inverkar på samverkan
mellan skolformerna. Det är uppenbart att respondenterna
anger kompetensbrist när grundskolans rektor också ansvarar
för särskolan. De speciallärare som betonar värdet av att ha sin
egen rektor argumenterar enligt följande:
Det är nödvändigt att ha fler rektorer som har kunskap
om särskolan. Skolformen bör ingå i rektors utbildning.
De vet vanligtvis mindre än vi som arbetar på skolan.
Ja tack SÅ mycket. Annars skulle vi bli helt uppätna och
förlorade i ett hål.

De speciallärare som anger att de har en gemensam rektor för
både grundskola och särskola beskriver detta på följande sätt:
Vår rektor (gymnasiesärskola) ansvarar också för program i gymnasiet.

Gymnasieskolan och grundskolan delar rektor fram till
sommaren. Efter det kommer skolan att ha en biträdande
rektor som i sin tur ger stöd till gymnasieskolans rektor.

Samverkan mellan skolformerna verkar ske i form av enskilda
initiativ snarare än en reglerad idé om samarbete eller en övergripande organisationsplanering:
Samarbete sker när en elev är inskriven i grundskolan
men undervisas i en särskoleklass.
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Samarbete med grundskolan bygger på elevernas val; när
eleven ingår i olika intressegrupper.

Diskussion
Syftet med denna studie är att belysa vad som ingår speciallärarnas uppdrag efter avslutad utbildning. För att uppfylla detta
syfte formulerades följande forskningsfrågor: (1) Vilka kompetenser och typ av anställning beskriver speciallärarna att de
har haft före och efter en speciallärarexamen? (2) Vilka skolrelaterade uppgifter anger speciallärarna att deras yrkesroll kännetecknas av? (3) Vilka yrken samarbetar speciallärarna med i
sitt arbete? I detta kapitel diskuteras resultaten i förhållande
till tidigare forskning och teorin kring gräsrotsbyråkrater.

Speciallärarnas erfarenheter före
och efter examen

Ur ett professionellt utvecklingsperspektiv så verkar utvecklingen som speciallärare stagnera istället för att fortsätta utveckla färdigheter och kompetens. I detta sammanhang blir det
mycket viktigt för examinerade speciallärare att skapa både lokala och regionala professionella nätverk utanför sin egen arbetsplats för att utveckla sin profession. Baserat på resultaten
från studien framträder speciallärarna som en grupp, vars yrke
kännetecknas av en skillnad mellan vad de utbildas för som
speciallärare i särskolan och vad de faktiskt arbetar med i
särskolan. De arbetar främst med undervisning och i mindre
utsträckning med handledning och skolutveckling. I praktiken
har deras roll ett starkt fokus på klassrumsundervisning, vilket
är i motsats till de flerdimensionella områden som återfinns i
examensordningen, vilken säger att specialläraren ska arbeta
med handledning, skolutveckling, ämnesutveckling, ledarskap
och elevhälsofrågor i varierande grad. Med referens till Lipsky
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(1980) kan en speciallärare anses ha ett handlingsutrymme
som finns mellan politik och praxis. De ges inte utrymme att utforma professionen så att färdigheter som de inhämtat kring
exempelvis handledning och skolutveckling i en mer formaliserad miljö kan användas. Således krävs en diskussion om
gränserna för speciallärares arbete. Utöver att stödja elevassistenterna, som är centrala medarbetare, behöver speciallärarna spendera mer tid på att arbeta med handledning och skolutveckling.

Speciallärarnas uppdrag och yrkesroll

Lipsky (1980) påpekar att gräsrotsbyråkrater söker luckor i
gapet mellan politik och praxis för att få arbetssituation att fungera. Detta pussel kan vara ett försök att öka ramarna så att de
blir till fördel för klienten, i detta fall eleverna, vilket inte alltid
överensstämmer med arbetsgivarens mål med verksamheten.
Genom att fokusera på luckor i gapet mellan politik och praxis i
förhållande till styrdokument som ställer krav på att en speciallärare har formell behörighet kan ett handlingsutrymme
skapas för speciallärarna att själva kunna utforma det pedagogiska arbetet. Samtidigt tvingas de anpassa sig till sina kollegors förväntningar, exempelvis kollegor som inte uppfyller kraven för att undervisa. När det gäller kompetens pekar studien
på det faktum att speciallärarnas kollegor vanligtvis inte är formellt behöriga speciallärare och att deras rektorer kan sakna
erfarenhet av att arbeta med elever i särskolan.

Samverkan med andra professioner
Studien tyder på att om speciallärarna samverkar med andra
professioner utanför skolan kanske elevassistenterna känner
sig mer behövda och mer uppskattade. Hedegaard-Sørensen
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och Langer (2012) betonar också vikten av nära samarbete
mellan speciallärare och elevassistenter, för att undervisningen
ska fungera optimalt. I slutsatserna fann de att gott samarbete
mellan olika yrken var beroende av god personkemi. Om personkemin inte matchade skulle samarbetet vara svårt. Lipskys
(1980) uppfattning är att de mänskliga relationerna skapar
komplexitet och kräver mycket handlingsfrihet för att kunna
lösa olika situationer. Samarbetet mellan elevassistenter och
speciallärare är beroende av god kommunikation mellan dem,
vilket ibland hindras av respektive yrkespositioner. Speciallärarna i denna studie understryker dessutom vikten av samarbetet med elevassistenterna. Det är därför anmärkningsvärt att
cirka 40% av de svarande beskriver att de saknar tillräcklig
planeringstid med elevassistenterna. Det är också anmärkningsvärt att även om 60% har en schemalagd tid för samplanering med elevassistenterna, kan de ha så lite som 20 minuter
i veckan och högst 2 timmar i veckan. Den totala bristen på tid
att samplanera bland 40% av de svarande och den stora variationen i samplaneringstid för de andra (60%) är en potentiell
risk för den professionella utvecklingen av både speciallärare
och elevassistenter. Lipskys (1980) gräsrotsbyråkrater kännetecknas av att det ofta saknar tid och brist på information om
den aktuella situationen. På en arbetsplats inträffar vardagliga
interaktioner med andra yrkesgrupper, till exempel elevassistenter, utan att ha tid att planera strategier för undervisning
och utvärdering. Detta utgör ett hot mot speciallärarnas professionella utveckling.

Studiens begränsningar

Det är uppenbart att den aktuella studien har begränsningar.
Den låga svarsfrekvensen totalt (~ 40%) och skillnaden i svarsfrekvens mellan universiteten påverkar möjligheten till genera26

lisering. Ett större material hade möjliggjort analyser på en finare nivå där alla svarskategorier, utan sammanslagning av variabler kunnat inkluderas samt att fler universitet som utbildar
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ingått i studien. Detta för att å ena sidan få en mer omfattande förståelse
av sambandet mellan kompetens, uppdrag och samverkan. Å
andra sidan skickades enkäten till alla speciallärare som examinerats från de tre universiteten, A, B och C. Svarskategorier
kombinerades och resulterade i en minskning av data för att få
robusta analyser, men detta resulterade också i en förlust av
detaljer. I studien användes självrapporterade enkäter, som
kan innehålla subjektiva upplevelser och kanske inte illustrerar
speciallärarnas verkliga arbetssituation och uppdrag i särskolan. Att använda kvantitativa data med både öppna och slutna
svarsalternativ ökade emellertid resultatens giltighet. Framtida
studier kan använda kvalitativa metoder för att fördjupa kunskap och förståelse för särskolans undervisningspraxis.

Slutsatser

Speciallärarrollen har ett starkt fokus på klassrumsundervisning. Uppdraget måste emellertid beskrivas i flerdimensionella
termer där speciallärare också arbetar med handledning, skolutveckling, ämnesutveckling, ledarskap och elevhälsofrågor i
varierande grad. Fortsatta kvalitativa studier kring speciallärare och rektorer kan fördjupa förståelsen för gräsrotsbyråkrati, samverkan och samarbete samt specialpedagogisk praxis.
En annan forskningsfråga kan handla om den utbildning som
universitetet erbjuder speciallärarstuderande i relation till
klyftan mellan politik och praxis. Till exempel har speciallärare
många kvalificerade samtal med föräldrar, kollegor, elevassistenter och andra yrkeskategorier utanför särskolan. Vilka färdigheter utvecklar speciallärarstuderande under utbildningen?
Detta område kan fördjupas genom att jämföra utbildnings27

och kursplaner och genom intervjuer med universitetslärare
och de studerande.

En slutsats som kan dras är att speciallärare har många samarbetsområden. Särskolan antar att lärare har många olika färdigheter och kräver att de flesta av dem fortsätter som klasslärare efter examen som speciallärare. Det är vanligt att speciallärare samarbetar med andra yrkesverksamma, till exempel
inom BoU-habilitering, socialförvaltning och arbetsförmedling.
En möjlig implikation av resultaten i speciallärarutbildningen
är att lyfta fram innehåll som på ett bättre sätt förbereder dem
för samarbete med externa aktörer. En signifikant skillnad konstaterades i uppgifterna baserade på samverkan och samarbete
mellan särskolan och grund- och gymnasieskola. När grundskola och särskola har en gemensam rektor verkar det finnas
fler förutsättningar för att samarbeta. En annan slutsats som
kan dras är att speciallärare inom särskolan har många arbetsbetsområden, har många olika färdigheter samt att de flesta av
dem fortsätter som klasslärare efter sin examen.
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