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Titel 

 

UTBILDNING OCH YRKESROLL- några studenters reflektioner kring sin utbildning 

till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning  

 

English title 

 

EDUCATION AND PROFESSION – reflexions from some students over their education 

as special teacher towards mentally retardation. 

 

Abstrakt 

 

Syftet med studien är att ge nyexaminerade speciallärares syn på hur de upplevt att 

utbildningen till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning rustat dem för en 

mycket varierande yrkesroll.  

 

Eftersom studenter som undervisas i speciallärarutbildningen med inriktning mot 

utvecklingsstörning förväntas bli experter på vad det innebär att vara utvecklingsstörd i ett 

inlärningsperspektiv, innehåller studiens centrala delar: historiska perspektiv, diagnosen 

utvecklingsstörning, särskolans karaktär samt yrkesrollen och speciallärarundervisningen. 

Speciallärarens roll som i dagens utbildning speglar helhetssynen på barns och elevers 

möjlighet till lärande och socialisation utifrån grundtanken på hållbar utveckling, innebär 

hänsynstagande till både den psykosociala miljön och den fysiska miljön.  Studien fångar med 

hjälp av kvalitativ metod i intervjuer fyra speciallärares tankar runt sina upplevelser av 

utbildningens potential att rusta dem inför kommande arbetsuppgifter av högst varierande 

slag.  

 

Resultatet visar att dagens studenter har olika skäl för sina studier och med det sannolikt 

också olika krav på och förhoppningar om vad studierna ska bidra med. Oavsett vem som 

tillfrågas framkommer det att risken finns att man fått insikter som bättre passar i det 
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förgångna än i framtiden. Sammanhang och meningsfullhet har stor betydelse för möjligheten 

att placera in utbildningen i en egen yrkesmässig kontext.  

 

Nyckelord: Diagnos utvecklingsstörning, speciallärare, särskola, utbildning, yrkesroll 

 

 

 

 

Tack 

 

Vi vill tacka pedagogerna som deltog i våra intervjuer och generöst delade med sig av sina 

erfarenheter. 

Varma tack riktar vi också till vår kursledare Elisabet Frithiof och till vår handledare Lena 

Carlsson som båda inspirerat och handlett oss under studietid och skrivande. 

Riktar även ett tack till våra familjer som följt oss under vår utbildning. 
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1 Inledning 
 

Hösten 2012 påbörjade runt trettio stycken förväntansfulla pedagoger en utbildning, på nittio 

högskolepoäng, som skulle leda fram till examen som speciallärare med specialisering mot 

utvecklingsstörning
1
. Samtliga pedagoger hade flera, och i det allra flesta fall väldigt många 

år bakom sig som undervisande pedagoger, om än i och från skilda verksamheter. 

Grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola, särskild vuxenundervisning samt ordinarie 

grundskola och gymnasium, i stort sett samtliga skol- och undervisningsformer inom svensk 

skola var representerade. Både förväntningar och inspiration fanns inför studierna, som för de 

allra flesta skulle leda fram till en helt ny yrkesroll. 

Utbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö innebar campusförlagda föreläsningar och 

seminarier men också distansarbete med uppgifter, reflektioner och gruppdiskussioner, vilka 

redovisades via lärplattformen MyMoodle. En stor del av utbildningen, 40 av totalt 90 

högskolepoäng, lästes tillsammans med, och var gemensam med, blivande specialpedagoger 

och speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling samt speciallärare med 

specialisering matematikutveckling. 

Framme vid målet gällande själva utbildningen så kröp det i förväntningarna in en viss oro, 

vilket ibland kan vara fallet när man fördjupar sig inom ett område eller i något ämne och 

känner att det finns så mycket mer att ta del och lära utav. Hade utbildningen bidragit till 

kunskap och gett oss tillräcklig insikt inför kommande arbetsuppgifter? Skulle 

arbetsmarknaden ha och visa kunskap gällande vad utbildningen och vår nya kompetens 

innebar? Att bli speciallärare i ett mer riktat ämne som matematik eller svenska upplevde vi 

studenter som att ge sig in i ett tydligt, begränsat och avgränsat kunskaps- och arbetsområde. 

Examen med namnet Speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning upplevde vi 

ställde krav på kunskap och didaktik inom flera vitt skilda ämnesområden. Vardagen i skolan 

att se, undervisa och utveckla elever med utvecklingsstörning och möta deras väsentligt skilda 

behov och önskemål om stöd i flertalet ämnen, förstod vi skulle ställa stora förväntningar och 

                                                           
1
 Vår utbildning heter Speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning och vi använder oss därför av denna 

benämning i vår text, även om begreppet intellektuell funktionsnedsättning i dagsläget nästan helt ersatt den tidigare 

formuleringen utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är ett begrepp som innebär att barns normala psykiska och/eller 

fysiska (motoriska) utveckling beror på störd hjärnfunktion. Utvecklingsstörningen kan vara av skiftande natur och kan 

drabba individen före födseln, under födseln samt tiden närmast därefter fram till 2-3 års ålder (NE, 2015).  
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krav på en bred kompetens. Med andra ord funderade vi på om utbildningen rustat oss för att 

kunna möta elever, kolleger och samhället på bästa sätt och med relevanta kunskaper.  

Kombinationen av förväntningar och en viss oro ledde fram till nyfikenhet och intresse för 

hur tidigare studenter som fullföljt samma utbildning inlemmats i speciallärarrollen. Hur såg 

deras arbetsuppgifter ut och hur hade arbetsplatserna tagit emot dem i den nya yrkesrollen och 

yrkeskompetensen? Förväntade sig arbetsgivare och kolleger samma sak beträffande den 

förvärvade kompetensen? Med kompetens menas oftast en adekvat förmåga till handling i ett 

specifikt sammanhang. Kompetens kan vara såväl formell som reell, där den formella 

kompetensen är den som erhålls via utbildning (Ellström, 1992). Arbetsplatsen kanske tolkar 

den formella kompetensen utefter sitt behov och efterfrågar och förväntar sig en yrkesroll med 

andra eller ytterligare kvaliteter än den formella kompetensen format. Detta kan självklart 

uppfyllas av den reella kompetensen som erhålls genom upplevelser och erfarenheter i och 

genom andra sammanhang, ett komplement till utbildningens formella. Hade våra kommande 

informanter upplevt sig själva väl rustade, didaktiskt kunniga och kompetenta att nå elever 

och föra fram dem till kunskapsmålen i flertalet ämnen? Detta kändes både intressant och 

angeläget att undersöka. 
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2 Bakgrund 
 

Bakgrund innehåller en kort beskrivning utav särskolan och dess historik. Därefter beskrivs 

själva yrkesrollen och vägen till yrket via utbildning till speciallärare.  Avsikten är att ge en 

bild av de problem och dilemman som finns i verksamheten samt de uppgifter och krav som 

där möter specialläraren.  

 

2.1 Särskolan  

Särskolan är en skolform där elever med utvecklingsstörning i olika åldrar kan ta del av 

individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara 

den som finns i grundskolan samt gymnasiet. Den obligatoriska nioåriga grundsärskolan 

består av grundsärskola för elever med lindrig utvecklingsstörning och även träningsskola för 

elever med grav till måttlig utvecklingsstörning (Utbildningsdepartementet 2011). Ett tionde 

år är valbart. Gymnasiesärskolan (Skolverket 2013) är en frivillig fyraårig skolform och består 

av nationella, specialutformade och individuella program. 

Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen i grundskolan. När 

en utredning visar att en elev har rätt att bli mottagen i särskolan, är det 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som väljer om barnet ska placeras i grundsärskola eller gå 

kvar i ordinarie grundskola. En elev som är mottagen i särskolan kan få sin undervisning i 

grundskoleklass. Skolverket (2013) skriver att tidigare kunde vårdnadshavare alltid tacka nej 

till plats på särskola men nu finns ett undantag som gör att barn kan tas emot utan 

vårdnadshavarnas medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till elevens bästa. 

Andra förändringar i lagen är att elever med autism, utan utvecklingsstörning, inte tillhör 

målgruppen för grund- och gymnasiesärskolan. 

Enligt egna och andras erfarenheter har vi förstått att särskolan som arbetsplats kan variera 

väldigt mycket, både vad gäller personaltäthet, elevmaterial m.m. En pedagog har ofta flera 

resurspedagoger till sin hjälp under lektionstid och innehållet behöver anpassas utefter varje 

elevs förutsättningar både praktiskt och kunskapsmässigt. Många kommuner har valt att 

placera verksamheten i angränsande lokaler till den ordinarie grundskolan. Det inbjuder i 

vissa fall till samarbete och naturlig integration mellan de båda verksamheternas pedagoger 

men ibland blir det i alla fall två skolor i en, vilket kan leda till ”dem och vi” i kollegiet.  
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2.2 Särskolans historik 

 

När skolplikten infördes 1842 kunde samhället påverka att fler barn gick i skolan, men det 

skapade problem för staten när varken pedagoger eller lokaler fanns, när barn av olika orsaker 

ansågs ha sådana brister att de inte kunde tillgodogöra sig undervisningen (Bertén, 2007).  

 

Betänkandet 1894, då sinnesslöskolan inte ansågs kunna ge undervisning för alla de elever 

som uteslöts från folkskolan, grundades på principen att förbättra de andesvaga och om 

möjligt göra dem till nyttiga samhällsmedborgare. Asylerna, dåtidens vårdinrättningar, delade 

in eleverna i två grupper, bildbara och icke bildbara (Bertén, 2007). Detta var så pass 

komplicerat, att de flesta av dessa elever, vilka betraktades som sinnesslöa, behövde vistas på 

en försöksavdelning där det med tester avgjordes var de hörde hemma. 

 

Landstinget inrättade 1875 sitt första särskoleinternat där undervisningen skedde i miljöer helt 

avskilda från annan skolverksamhet. Internatverksamheten var viktig då familjerna ansågs 

vara olämpliga till att vårda och fostra sina barn på ett sätt som tycktes lämpligt (Swärd & 

Florin, 2011). Det var ofta småskollärare som hade en vidareutbildning som undervisade och 

uppfostrade barnen. Föreståndare, skötare, lärarinnor bodde tillsammans med barnen på 

Asylerna. Hjälpskoleföreningar startades 1905. Deras syfte var dubbelt, att hjälpa barn som 

hade sämre förutsättningar samt att befria den reguljära skolan från vad de kallade skadliga  

inslag (Engelund m.fl. 2006). Först 1954 (SFS 1954:483) öppnades sinnesslöväsendet genom 

att eleverna kunde bo hemma. Begreppet sinnesslöa ersattes med efterblivna.  

 

Bertén (2007) beskriver hur det på 1960-talet byggdes särskolor på samma skolgårdar som 

grundskolor eller inrättades i samma byggnader som grundskolor. Inget säger att 

undervisningen ändrades. Däremot ändrades synen på de obildbara sinnesslöa till att betraktas 

som utvecklingsbara (SOU 1966:9) och 1967 gavs alla barn i Sverige rätt till skolgång och 

undervisning och ordet efterblivna blev psykiskt utvecklingsstörda. Läroplanen för särskolan, 

grundsärskolan och träningsskolan infördes 1973 (Lsä 73), och baserades till stora delar på 

Kyléns (1974) stadieutvecklingsmodell. Då öppnades dörren för nya grupper av pedagoger, 

och individuella behandlingsprogram tog form, mera som ett förebyggande och anpassande 

arbete än ett bildande.  
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Läroplanen 1990 (Lsä 90) betonade kunskapsuppdraget så att den tidigare sinnesträningen 

framstod som underordnad. Först 1994 fick samtliga skolformer dvs. sameskolan, 

grundskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan gemensam läroplan Lpo 94 

(Skolverket 94). Grundsärskolan uppdelades i två skolformer, grundsärskolan med inriktning 

på undervisningsförberedande arbete samt träningsskolan med fokus på vardagsförberedande 

arbete (Bertén 2007). Carlbecks-kommittén (SOU 2003:35) tillsattes år 2001 för att se över 

utbildningen för personer med utvecklingsstörning och då med utgångspunkten en skola för 

alla. Nuvarande läroplan har fokus på olika kunskapsmål, vilka alla elever oavsett bakgrund 

ska uppnå (Skolverket, 2013). 

 

Diskussionen kring behov utav differentierad skolgång och undervisning fanns alltså redan 

under sent 1800-tal, fortsatte genom 1900-talet, och förs även idag. Hur och på vilket sätt 

eleverna ska bemötas och vilken bakgrund och utbildning som bäst lämpar sig för 

undervisande pedagoger är en ständigt levande problematik och vi vill fortsätta diskussionen 

med vår fråga om det är möjligt att en pedagog, en speciallärare, via sin utbildning är 

tillräckligt rustad att möta elever med vitt skilda behov och då i ett flertal ämnen.  

 

 

 

2.3 Yrkesrollen som speciallärare med specialisering mot 

utvecklingsstörning 

 

Initiativtagarna till den första utbildningen utav speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning var enskilda personer på filantropisk grund med kristen förankring 

(Frithiof, 2007). Detta kom att prägla yrkesrollen och dess utformning.  

Speciallärarens roll som ska spegla helhetssynen på barns och elevers möjlighet till lärande 

och socialisation, utifrån grundtanken på hållbar utveckling, delas med hänsynstagande till 

både den psykosociala miljön och den fysiska miljön. Pedagogerna ska självklart också 

uppmärksamma olika perspektiv som berör genusfrågor och ungas varierande livsvillkor. 

Utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt där risken finns att göra 

specialpedagogiken särskild från övrig pedagogik och överlåta den till en särskild 

yrkeskategori leder lätt till experttänkande och segregering, enligt Emanuelsson, Persson & 
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Rosenqvist (2001) ”En speciell undervisning för speciella elever genomförd av speciella 

lärare i speciella miljöer”(a.a., s.10)  

 

Att skapa miljöer där eleven erbjuds hög grad av delaktighet är en av speciallärarens 

arbetsuppgifter. På vilket sätt läraren knyter an till eleven är också av stor betydelse för 

elevens kunskapsutveckling (Swärd & Florin 2011). Lärarens förhållningssätt och arbete med 

det metakognitiva reflekterandet över elevens lärande och kunnande blir ännu viktigare när 

elever har svårigheter av något slag. Att det i Speciallärarutbildningen finns tillräckligt med 

kunskaper och praktisk träning om kommunikationens betydelse i lärprocessen ifrågasätter 

Swärd & Florin (2011). Samarbetet med andra yrkesgrupper såsom sjukgymnaster, logopeder 

och arbetsterapeuter som stöttar eleverna är viktigt och att se elevens personlighet före 

funktionsnedsättningen. Omsorgerna kring eleverna tar ibland stora delar av skoldagen. När 

kanske flera elever sitter i rullstol så ska halvtimmeslånga toalettbesök schemaläggas. 

Utrymmesmässigt så krävs det ytor för att rullstolar och andra hjälpmedel ska rymmas och 

förståelse för hur dessa ska användas på rätt sätt, vilket innebär att man hänvisas till lokaler 

som har plats för hjälpmedel (Bertén, 2007). Det leder oftast till segregering från elever i 

samma åldrar som inte sitter i rullstol.  

 

Carlbeck-kommitténs (SOU 2004:98) undersökning tar upp att bemötande, förståelse och 

attityder både hos skolans personal och hos andra elever har stor betydelse för att eleverna ska 

känna att de lyckas i skolan. För att nå detta behöver man knyta an skolarbetet till elevens 

erfarenhet, vilket Dewey (2005) anser är grunden till lärandet. Risken är att elevgrupper med 

stort hjälpbehov hamnar i händerna på vad deras assistenter anser att de klarar av eller vad 

personalen anser att avsatt tid räcker till. Det finns oftast fler assistenter än pedagoger i 

särskolans lokaler. Många elever med utvecklingsstörning behöver pedagoger som kan tyda 

och förstå små indikationer på kontakt och önskemål.  

 

Ett område, där vetenskapen bara skrapat på ytan, gäller människans medvetande.  Gärdenfors 

(2000) funderar i 'Hur homo blev sapiens` kring tänkandets evolution. Att ha förmågan att 

läsa av och förstå vad en elev önskar och behöver är vad en speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning förväntas klara av i sin yrkesroll, medan en del elever på tidig 

utvecklingsnivå kräver att pedagogerna tolkar deras kommunikation. På vilket sätt utvecklas 

denna förmåga till djup och ibland ordlös förståelse för mänsklig kommunikation i 

utbildningen? Tidigt förstod människor som på något sätt var engagerade och intresserade 
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utav undervisning och inlärning att barn och elever hade olika förutsättningar (a.a.) För att 

kunna möta alla barn så behövde undervisningen både differentieras och även 

individualiseras. Särskolan växte fram. Idag har examen med namnet Speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning blivit en behörighet som ska lämpa sig för att kunna 

möta elever med speciella behov, speciella behov som lett till placering i särskola. Man kan 

ställa frågan hur långt denna behörighet räcker för att på bästa sätt ge elever en bra och 

fullödig utbildning. 

 

 

 

 2.4 Utbildning till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning 

 

Eftersom dagens skola är en produkt utav historien, som tidigare influenser inom 

samhällsvärderingar och skolpolitik, framstår det som viktigt att belysa utvecklingen och visa 

på sammanhang. Som i all annan historia finns nyckelpersoner som bidragit till viktiga och 

bestående genombrott och förändringar. Inom vårt yrkesområde har de lyft fram barn och 

ungdomar som hamnat utanför samhällets gängse normer och gett dem en plats, en plattform 

till dagens en skola för alla. 

 

2.4.1 Speciallärarutbildningen med specialisering mot utvecklingsstörning – ett 

historiskt perspektiv  

 

Bakgrunden till att speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning idag har ett yrke, 

en profession, beskrivs noga av Brockstedt (2000). Utbildningen av lärare för abnormskolorna 

började Sofia Wilkens i Karlskrona med. Sofia var en pionjär då hon i sin verksamhet, som 

bestod av dövstumma, omhändertagna krymplingar, samt även ”idiotiska barn” på 1850-talet, 

själv utbildade lärarinnor och lärare (Frithiof, 2007), men det blev aldrig någon kontinuerlig 

utbildning. Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård, förkortat till FSBV, grundade år 1870 

skolan för sinnesslöa barn i Stockholm (Brockstedt, 2000). Det var den första anstalten där 

lärarundervisningen var i fokus med två parallella kurser, den ena teoretisk och den andra 

praktisk. Deltagarna var flickor som genomgått Högre kvinnligt läroverk. Senare accepterades 

även de med realexamen eller genomgången småskolelärarutbildning. Önskvärt var att de 

hade praktik från sinnesslöskola eller annan utbildningsanstalt (Brockstedt, 2000). 

Undervisningstiden varierade. Lärare i kunskapsämnen arbetade 32 veckotimmar medan 

lärare i praktiskt arbete undervisade 36 veckotimmar. Lärarna hade också schemalagd 
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vakttjänstgöring under alla veckans dagar. Även hållande av gudstjänst samt fostran genom 

kontroll av utlåning utav skolans gemensamma idrottsutrustning ingick i de pedagogiska 

uppgifterna (Brockstedt, 2000).  

 

Föreståndarinnan på Slagsta, Thorborg Rappe (1903), ansvarade för den tidens 

Speciallärarutbildning. Rappe vände sig lika mycket till föräldrar som pedagoger med tanke 

på att på den tiden, då aga var en del av uppfostran, så stack hon ut med sina 

uppfostringsmetoder som uteslöt aga, efter att hon hade varit med på en internationell 

kvinnokonferens i Chicago, USA 1893 (Bertén, 2007). De blivande speciallärarna 

undervisades i att ge lektioner i slöjd samt i teoretiska ämnen.  Slagsta gav ut små skrifter som 

man sålde och man fick tidigt statsbidrag för sin verksamhet i utbyte mot utbildning av 

pedagoger. Det krävdes inga inträdesprov för att bli speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning på 1940-talet. Brockstedt (2000) talar om att han skrev en ansökan som 

bedömdes av skolans styrelse. Skolledningen på Slagsta utsåg vilka som var lämpade och han 

hade svårt att komma in då han var man. Utbildningen hade hittills riktats mot enbart kvinnor, 

då de ansågs mest lämpade att undervisa sinnesslöa barn, men det fanns även den ekonomiska 

aspekten av att kvinnor inte fick lika höga löner som män (Bertén, 2007). Skolan var Slagsta 

och den 2-åriga utbildningen kallades fortfarande: Det av Föreningen för sinnesslöa Barns 

vård anordnande seminarium för bildande av lärarinnor för sinnesslöa barn (Brockstedt, 

2000). Vid 1960-talet kom en inriktning som gav behörighet till både sär- och grundskola men 

nu krävdes det att den sökande hade lärarutbildning. En annan aspekt på utbildningen 1962 

var att det inrättades två olika lärartjänster (Bertén, 2007), lärare i lägre och högre lönegrad 

för att locka till sig manliga sökanden. Skillnaden var att de som hamnade i den högre 

lönegraden var de som genomgått folkskoleseminarium, ofta män. De utav Slagsta utbildade 

lärarna var jämställda med de som hade småskollärarexamen. Kompetensen berodde till stor 

del på vilken grundutbildning läraren hade samt vilka fortbildningskurser pedagogen gått 

under sitt yrkesliv. Förutsättningarna för eleverna att få en likvärdig undervisning hade 

således sina brister (Swärd & Florin, 2011). 
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2.4.2 Speciallärarutbildningen med specialisering mot utvecklingsstörning idag 

 

 En modern speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning startade 2011 

(Bilaga E). Utbildning till speciallärare regleras i Högskoleförordningen (1993:100) och är en 

vidareutbildning på 90 högskolepoäng för lärare som varit verksamma i minst 3 år efter 

erhållen lärarexamen. Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, 

förskolärarexamen eller motsvarande äldre examen ger grundläggande behörighet för studier 

på denna avancerade nivå.  

 

Högskoleförordningen är ett komplement till Högskolelagen (1992:1 434) som innehåller 

bestämmelser för universitet och högskolor. Här finns allmänna regler för 

högskoleutbildningar på alla nivåer som t.ex. tillgodoräknanden av tidigare studieresultat, 

utfärdande av examensbevis, kursbevis, rättelse och omprövning av betyg m.m. men 

framförallt formuleras examensmål angående kommunikation och självkännedom för de olika 

utbildningarna. Exempel på specifika kunskapsmål (Bilaga E) gällande speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning är att kunna visa på insikt och kunskap om barn och 

elever i behov av särskilt stöd sett i ett historiskt perspektiv. Vidare ses det som viktigt att 

kunna se och bedöma elevernas kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 

ämnesområden. Att förstå och erhålla full insikt i sin egen person och det egna 

förhållningssättet är ytterligare ett viktigt mål som följer genom nästan samtliga delmoment i 

utbildningen. Kännedom om den egna personen är en grundläggande förutsättning för att 

kunna möta och förhålla sig till både kommande elever, föräldrar samt kolleger på ett tryggt 

och korrekt sätt. Kravet på kommunikativ förmåga är också tydligt uttryckt, där den blivande 

specialläraren med specialisering mot utvecklingsstörning ska utveckla sin lyhördhet, så att 

ändamålsenlig kommunikation och kunskaper i samtal och skrift kan erhållas. Speciallärarens 

roll är alltså att vara en kvalificerad samtalspartner. 

 

Utbildningen Speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning efter 

Linneuniversitetets utbildningsplan är en aktuell nystartad utbildning som ges via olika block 

(Bilaga E). Vi väljer att låta den representera speciallärarutbildningen specialisering mot 

utvecklingsstörning då de andra två lärosätenas utbildningsplaner som vi har med i vår studie 

är likartade.  
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Det första blocket inleds med olika perspektiv på det specialpedagogiska området, en 

inledande grund för ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt till den pedagogiska 

praktiken. Innehållet i det första blocket ger reflektioner över eget och andras förhållningssätt 

i mötet med elever och elevers olika behov. Det andra blocket syftar till att utveckla 

kunskaper om människors och gruppers olika förutsättningar, intressen och motiv i relation 

till olika lärmiljöer. Det vetenskapliga och professionella förhållningssättet belyses igen, nu 

med hjälp av fördjupade reflektioner över eget och andras förhållningssätt i mötet mellan 

människors olikheter. I det tredje blocket fokuseras kunskaperna kring och i 

utvecklingsstörning och pedagogernas kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Skolutveckling, ledarskap samt en valbar kurs utanför själva specialiseringen mot 

utvecklingsstörning ingår också. Fjärde och sista blocket inriktar sig på vetenskapliga samt 

professionella frågor i relation till den kommande pedagogiska praktiken. Ett självständigt 

arbete, examensarbete, avslutar utbildningen. 

 

Utbildningens mål är att det som förvärvas i och under utbildningen ska kunna 

vidareutvecklas och omsättas i handling. Det är därför betydelsefullt att det ges möjligheter 

för reflektion på arbetsplatsen så att kunskaperna från utbildningen får en naturlig plats och 

del i vardagen och leder oss vidare framåt. 

 

Stora delar av den arbetslivsanknutna delen av utbildningen bygger på ett nära samarbete med 

skolledningen och övrig personal på den egna arbetsplatsen (Bilaga E). Det ingår studiebesök 

och fältstudier inom olika pedagogiska verksamheter. Det internationella perspektivet belyses 

med litteratur som berör specialpedagogik samt möten när internationella föreläsare besöker 

universitetet. Det är genom integrationen mellan teoretisk kunskap och samtal mellan och 

inom yrkesgrupper, samt genom de arbetsanknutna delarna, som de studerande skapar en 

kunskapsbas av olika erfarenheter som ska ligga till grund för deras professionsutveckling. 

Gradvis ska studenterna utveckla förståelse för specialläraryrkets olika dimensioner samt 

erhålla en praktisk färdighet att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Genom att 

kontinuerligt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt via studiernas nära koppling till 

didaktisk vetenskap tillägnar sig pedagogerna en medveten utveckling av ett kritiskt 

förhållningssätt. Studenterna förbereds för att utveckla yrkesområdet genom analysförmåga 

och förmåga att kommunicera sin kunskap muntligt och skriftligt (a.a).  
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Sammanfattningsvis har det varit en lång väg till dagens ”en skola för alla” som självklart 

inkluderar elever med utvecklingsstörning. Även lämplig utbildning utav de pedagoger som 

eleverna ska möta har sett olika ut och sakta växt fram. Vi ser att mängden kunskap samt 

information och insikt som speciallärare i dagens Sverige har ökat markant. Den historiska 

tillbakablicken visar absolut på pedagogers kompetens i form av omsorg och förståelse och 

viss undervisning, men idag måste en pedagog i särskolan också besitta ett stort antal breda 

ämneskunskaper för att ge relevant undervisning så att särskolans elever når upp till de av 

våra politiker satta målen. Regeringen har beslutat att från och med augusti 2015 så måste 

undervisande pedagoger i särskolan ha examen med rätt behörighet, behörighet som 

speciallärare, och i det perspektivet så vill vi undersöka om det förhåller sig så att dagens 

utbildade speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning känner, menar/anser att 

kompetensen som de erhåller är tillräcklig och om de faktiskt känner sig rustade för 

variationen i alla olika uppgifter. I skollagen (SFS 2010:800) vilket är ett av de mest 

föreskrivande dokumenten i svensk skola nämns inte yrkesgruppen speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning. Det är staten som har bestämt att speciallärare och 

specialpedagoger behövs. Genom att intervjua några nyligen utexaminerade speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning hoppas vi få en närmare förståelse för utbildningens 

relevans gentemot den omfattande variationen i arbetsuppgifter och det stora och enormt 

varierande elevunderlaget som specialläraren möter.  
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3 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att närmare förstå hur ett antal nyblivna speciallärare med specialisering mot 

utvecklingsstörning upplevt utbildningens betydelse för möjligheten att arbeta professionellt i 

en mycket varierande specialpedagogisk yrkesverksamhet. 

 

Hur har speciallärarutbildningen med specialisering mot utvecklingsstörning enligt 

speciallärarna själva rustat dem avseende yrkeskompetensen? 
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4 Litteraturgenomgång 
 

Det är tunnsått med forskning runt en så ny utbildning som den som står i fokus i detta arbete. 

Ingen studie som vi funnit tangerar att belysa de kunskaper speciallärare med specialisering 

mot utvecklingsstörning utvecklar via sin utbildning (Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson & Nilholm, 2015). Forskning finns däremot om särskolan och 

utvecklingsstörning, specialpedagogisk didaktik etc. 

 

4.1 Nedärvda idéer runt särskolan 
 

Brockstedts (2000) avhandling om Slagsta skola och seminarium har i hög grad kunnat ge oss 

en inblick i hur lärarinnorna hade det i slutet av 1800-talet ända fram till att högskolor och 

universitet började utbilda speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Genom 

att jämföra och reflektera över hur dagens speciallärarutbildning ser ut i relation till tidigare 

särskollärarutbildning fördjupas förståelsen för vad som i en samhällelig kontext krävs av en 

lärare i särskolan och varför. Brockstedt (a.a.) ger i det pedagogiskt historiska perspektiv han 

skriver i en målande bild av hur vardagen såg ut, hur lärarna levde, undervisade och själva 

utbildades inom asylens väggar. Han tar upp den politik som påverkade den tidens maktha-

vare och har i olika porträtt av de som styrt och påverkat vad undervisningen innehöll visat på 

kunskapsmålen som både lärarna och de elever som lärarna undervisade skulle och borde 

uppnå. Särskolans kulturellt nedärvda idéer om hur pedagogiken ska gå till bör ifrågasättas 

enligt Brockstedt (a.a.). 

 

I Berténs (2007) avhandling ger hennes undersökta pedagoger information om att de ärvt sy-

nen på fostran och om att omsorgerna har företräde. Pedagogernas ambition är att ge eleverna 

möjlighet att delta i samhället, men resultatet Bertén fick var att pedagogiken riskerar att göra 

det omvända d.v.s. begränsa elevernas framtida samhällsdeltagande. Bertén (a.a.) tar i sitt 

slutord upp att vi på allvar måste problematisera lärarnas uppfattade motiv, mål och medel 

som utformar verksamheten för eleverna. Ett historiskt studium av speciallärarutbildningen 

har Bladini (1990) presenterat, där speciallärarundervisning under ett längre sammanhang 

mellan 1921 och 1981 redovisas. Hennes perspektiv där skolvärldens strävan att homogeni-

sera elevgrupper gjort att specialundervisning i alla tider funnits. Trots speciallärarutbildning 

har det aldrig funnits mer än högst hälften behöriga tjänstgörande speciallärare (Bladini,a.a.) 
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4.2 Olika perspektiv på yrkesrollen 
 

Är elever med utvecklingsstörning i behov av speciella pedagoger? Östlund (2012) menar att 

fokus bör ligga på inkludering, likvärdighet, jämlikhet och delaktighet och inte på ökad 

fokusering på kunskaper eller på vilket arbetssätt som ska gynna kunskapsinhämtning. Han 

ifrågasätter vad utbildning och kompetens egentligen konfirmerar och betonar att forskningen 

inte visat på att elever med utvecklingsstörning behöver särskilda lärare, vilket utbildningen 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning egentligen legitimerar. Östlund funderar 

också över huruvida den särskilda skolformen är mer omsorgsorienterad än 

kunskapsorienterad alternativt vice versa. Vi drar här en parallell till Bertén, som redan 2007 

menade att fokus låg för mycket på vårdande och att själva undervisningen knappt beskrevs 

eller analyserades. Bertén (2007) ville fokusera på det pedagogiska arbetet som lärarna 

önskade åstadkomma och utveckla. 

 

Gränser om vad människor med utvecklingsstörning har möjlighet att lära sig flyttas ständigt. 

Internationellt bedrivs undervisning där pedagogiken styrs av att eleverna förväntas lära sig 

skolämneskunskaper och att de bör ges den möjligheten. Hur den pedagogiska praktiken 

skapas för att detta ska ske, har Rosenquist (2001) nuddat vid då hans syn på inkludering är 

att ingen särskola ska finnas och att alla elever då ingår i grundskolan. Viktigt är att 

samhällssynen bygger på vad som historiskt påverkat synen på vad speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning är, och hur vi borde undervisa.  

Vilka erfarenheter bär pedagoger som undervisar elever med utvecklingsstörning med sig och 

på vilket sätt kan de behöva guidning i sin yrkesroll? Dessa frågor har  Oliver & Williams 

(2005) tagit upp i sitt arbete ”Teaching the mentally handicapped child: challenges teachers 

are facing”. Ofta möter pedagoger som arbetar med elever med utvecklingsstörning 

svårigheter som ligger långt utanför de problemområden som pedagoger i den ordinarie 

skolan möter. Det är inte bara de speciella behoven hos eleverna som ska tillgodoses utan 

även relationen med elevernas föräldrar både kräver och behöver mer insikt och förståelse. 

Kunskap om hur man på bästa sätt ska möta och kommunicera med familjen till eleven är en 

betydligt större bit utav yrkesrollen än motsvarande kontakt inom ordinarie skolverksamhet. 

Otvivelaktigt ytterligare ett kompetensområde för pedagogen att hantera. Att undervisa elever 

med speciella behov är mer krävande (a.a.) både vad gäller kommunikation och elevernas 
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skiftande förutsättningar för att nämna några områden. Detta underströks utav pedagoger som 

Oliver samt Williams (a.a.) som först arbetat inom det ordinarie skolväsendet och deras 

reflektion gällde framförallt att elever i samma ålder hade så olika förutsättningar och 

förmågor att inlärningsmässigt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Oliver och Williams 

(a.a) intervjuade pedagoger och ville också lyfta att det inte uteslutande handlade om 

undervisning utan också om att fungera som socialarbetare, sköterska samt terapeut. 

Pedagogerna berättade att de ofta kände sig tömda på energi och att stressnivån var hög 

beträffande att hinna med, uppmärksamma och anpassa situationen efter varje elevs speciella 

behov. Att undervisa elever med utvecklingsstörning kräver mycket empati. Skuldkänslor att 

inte orka och hinna med är inte ovanliga. Intressant är också att pedagogerna som undervisar 

elever med speciella behov anses lägre i status menar Oliver & Williams (a.a.). 

 

4.3 Vad i utbildningen påverkar studenter? 
 

Strandberg (2008) visar på människors samspel, att samspel inte bara är en metod som kan 

stödja lärande utan i sig är lärande och utveckling. Grunden till intellektuell utveckling sker i 

socio-kulturell-historisk praxis, där människor borde bli undervisade på samma sätt som dem 

som de i sin tur ska undervisa. Människor använder sig av verktyg och tecken hela tiden, 

dessa ärvs av föregående generationer eller via kulturen. Människan är även duktig på att 

utveckla nya verktyg, men det speciella är att ett specifikt verktyg eller tecken kanske bara 

fungerar för en individ. Att hantera tecken tillsammans med symboler är en av 

mänsklighetens förmågor. Vi har artefakter omkring oss dagligen. Men den digitala 

informations- och kommunikationstekniken är mer än en artefakt. Det är en hel verktygslåda. 

Den förändrar människors liv på ett grundläggande sätt. Strandberg (2008) menar att lärande 

är både kommunikation och teckenanvändning. Datorerna materialiserar detta på ett 

svindlande sätt och har integrerat i vår kultur där tid och plats och material är nödvändigt för 

att förstå alla dessa maskiner, program och appar. Studenter förväntas hitta sin proximala 

utvecklingszon där interaktionen med datorn är ett möte med en s.k. kunnig produkt som 

tålmodigt delger dem sin kompetens om de vill och får igång dem enligt Strandberg (a.a).  

Fransson (2006) gör en jämförande studie av kommunikativa arenor, och i det här specifika 

fallet studeras yrkesblivandet för nyutexaminerade lärare med nyblivna fänrikar. Varje 

yrkeskategori blev intervjuad tre gånger under det första arbetsåret ute på fältet. Även studier 

som observationer gjordes av författaren. Sammanfattningsvis konstaterades att de nyblivna 
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fänrikarna fick noggrann handledning och vägledning i sitt arbete för att skapa en viktig 

samsyn kring arbetsuppgifter och förhållningssätt, medan de nyutexaminerade pedagogerna 

inte alls fick samma handledning eftersom de inte ansågs vara beroende av varandra i sitt 

arbete. Pedagogerna fick på egen hand hitta meningsfullhet i sitt arbete, vilket bidrog till både 

skiftande upplevelser och uppfattningar och slutligen till varierande ställningstaganden. 

Tidigare forskning på området kommunikation, från svenska högskolor och universitet, är ca 

1100 st. och visar på att kommunikation är ett centralt begrepp och oerhört viktigt i vårt 

samhälle idag. Människan kommunicerar på alla plan, i vardagen med familjen, på 

arbetsplatsen och med sina barn och ungdomar i olika skolformer. Meyer & Land (2003) visar 

på tröskelbegreppen vilka är centrala för ämnet i bemärkelsen att de är viktiga för det fortsatta 

lärandet. Tröskelbegreppen ger oss vokabulären för en begreppsmässig ram. Den ramen kan 

tydliggöra länkar till centrala begrepp och kan visa på olika betydelser som delarna i helheten 

har. Detta bekräftas av Hedin (2006) då hon menar att studenter får en förändrad syn på sin 

utbildning, ett perspektivskifte som vilar på en grund av metakunskaper och att till dem 

behövs tröskelbegrepp. Tröskelbegreppen (a.a.) ger dem vokabulären i den vetenskapliga 

världen, de nöts in under hela utbildningens gång.  

Universitetet har ett bredare uppdrag än att försörja arbetslivet med välutbildad arbetskraft 

men många studenter genomgår utbildningen för att Skolverket fr.o.m. år 2015 kräver att man 

ska ha en examen om man ska undervisa som speciallärare. Vilken funktion utbildningen ska 

ha för samhällets syn på varför speciallärare behövs eller om det är särskolor som blir deras 

framtida arbetsplatser är frågor som Hedin (a.a.) tar upp. Elmgren & Henriksson (2013) visar 

på hur universitetspedagogerna förhåller sig och brister i hanteringen av de förkunskaper och 

den förförståelse blivande speciallärare har samt hur de tar tillvara på de studerandes 

olikheter. Almqvist & Westerberg (2005) har i sin rapport bland annat reflekterat över 

lärandemiljö, utbildningsstöd och delaktighet. Motivet att studera på distans var och gav 

möjlighet till flexibilitet, vilket fallit väl ut enligt studenterna själva. Gällande lärandemiljö så 

framkom det att studenterna hade och använde sig av olika strategier för inlärning utav 

kurslitteratur och producerande av textmaterial. Det krävde mycket självdisciplin och mål, 

kanske veckoplanering, för att studera på distans via nätet, samt även god framförhållning. 

Studenternas egen ambitionsnivå spelade stor roll för delaktigheten.  

Bergh (2010) tar i sin avhandling ”Vad gör kvalitet med utbildning?” upp kvalitetsbegreppet 

och undersöker hur det tar form som ett uttryck, då det förekommer i 

utbildningssammanhang. Begreppet kvalitet fick ett uppsving i och med att regeringen på 



24 
 

mitten utav 1990 – talet betonade vikten och värdet utav just kvalitet i utvecklingsplaner för 

skolors verksamhet. Ord som kvalitetssäkring, kvalitetsredovisning och kvalitetsförbättring är 

bara några exempel på hur begreppet utvecklades. Visst vill samhället att utbildningar, all 

undervisning, inom skolväsendet från förskola till gymnasium, högskola och universitet som 

fortsatt fortbildning, ska hålla kvalitet, god som bra. Kvalitet ger en känsla av en positiv 

deklaration. Samtidigt känns det ifrågasättande, var inte kvaliteten god på 

undervisningsarenor före kvalitetssäkringens tid?  
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5 Teoretisk förankring 

 

5.1 Syn på lärande 
 

Dewey (2005) anser att alla har sin plats i samhället och att det endast är genom demokrati, 

som grundar sig på att varje individ har möjlighet till fri kommunikation och kunskap som ett 

samhälle fungerar socialt. Deweys pedagogik lever i hög grad kvar i dagens 

utbildningssystem men vi kan inte alltid och överallt leva upp till och praktisera hans teorier, 

beroende på olika förutsättningar på arbetsplatser. Ett exempel är att särskolan i sig särskiljer 

eleverna från den ordinarie skolformen, vilket visar på att varje individ inte har tillgång till fri 

kommunikation och kunskap. 

Skolutbildning där begreppet skola ursprungligen betydde en plats befriad från arbete i 

produktionen och mästarlära, där lärandet är integrerat i produktivt arbete, är inte bara två 

olika utbildningsformer utan hänger även ihop med olika sätt att organisera samhället (Black, 

1984). Lärande i en gemenskap av praxis, innebär enligt Lave & Wenger (1991) att lärande 

sker i samma sammanhang som den tillämpas. Kunskap som samproduceras och som finns i 

både fysisk och social miljö kan liknas vid den dagliga träning och kunskapsinhämtning som 

pågår inom hela skolväsendet. 

Här spelar KASAM (Antonovsky,1991) en viktig roll. Att få ha en positiv inställning och 

förväntan att saker och skeenden kommer att gå bra är viktigt i många sammanhang och har 

historiskt hjälpt människor som befunnit sig i svåra situationer. De har sett och känt ett 

sammanhang som hjälpt dem att ta sig vidare. Tre komponenter beskriver begreppet KASAM, 

varav den första är begripligheten som gör upplevelsen förståelig, ordnad och strukturerad så 

att det kaotiska i livet känns kontrollerbart. Den andra delen är hanterbarheten som visar på 

hur olika resurser kan hjälpa till att möta omgivningen och omvärldens krav. Sista delen är 

meningsfullheten, där vikten av att vara delaktig lugnar människan. Dessa tre komponenter 

ger stresstålighet. Antonovsky (a.a.) menar också att människan kan bestämma sitt mående, 

eftersom viss form utav stress är sjukdomsalstrande, annan stress neutral men att det också 

finns en kategori utav stress som är hälsofrämjande. Aaron Antonovsky som är upphovsman 

till detta uttryck var verksam mellan 1923-1994 som professor i medicinsk sociologi på ett 

universitet i Israel.  
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5.2 Yrkesroller inom särskolan 
 

I de aktuella diskussionerna om mästarlära bortser man ofta från att mästarlära har varit en 

integrerad del av undervisningen i Europa under de senaste tusen åren. Mästarlära var ingen 

isolerad utbildningsform utan var integrerad i produktionslivet, vilket i sin tur var organiserat 

i skråväsende (Black, 1984). Enligt Dreyfus & Dreyfus (2000) finns det flera huvudaspekter 

av Mästarlära. En är praxisgemenskap där mästarlära sker i en social organisation där 

lärlingen gradvis tillägnar sig hantverkets färdigheter, kunskaper och värden. Särskolan består 

av både pedagoger samt assistenter som ärver mycket av sin yrkesroll genom samarbete och 

utbyte utav erfarenheter med varandra. Vidare förekommer lärande utan formell undervisning, 

där den komplexa och differentiella sociala kulturen ger möjligheter att observera och imitera 

det arbete som mästare, gesäller och lärlingar utför. Slutligen sker lärande genom praktik i en 

arbetssituation, där kontinuerlig prövning av färdigheter får respons. Nu används det här 

förhållandet som metafor i universitetets värld, där traditionellt förmedlingsbaserat lärande 

mellan lärare och student äger rum. Genom all utbildning finns t.o.m. risken att lärande via 

observation och imitation av mer kompetenta studenter kan uppfattas som fusk. 

Teorier såsom rationalism, nativism eller empirism har enligt Säljö (2014) uteslutande 

analyserat individer i ensamhet och han motsätter sig det. Lärande som kommer inifrån 

människan själv ställs mot lärande som något som förvärvas. Den traditionella 

utbildningsfilosofin menar att kunskap kommer utifrån eftersom kunskaper tvingas på oss av 

andra vuxna och den progressiva utbildningsfilosofin menar att kunskapen kommer inifrån 

eftersom studenten själv söker den. Det här kan bli förvirrande när studenterna till 

Speciallärarutbildningarna är yrkesverksamma. 

 

 

5.3 Speciallärarutbildningens paradoxer 
 

Dewey (2005) myntade uttrycket ”learning by doing” där individen får ta del av 

mänsklighetens sociala medvetenhet. Denna sociala medvetenhet börjar omedvetet vid 

födseln och formar individens begåvning. Den består av två processer, en psykologisk och en 

social, som båda två är lika viktiga. För utan insikter i personens psykologiska struktur eller 

aktiviteter blir utbildningen slumpmässig och nyckfull. Att ha insikter om studenternas 
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kapacitet, intressen och vanor som hela tiden måste tolkas genom att få förståelse för vad de 

betyder måste enligt Dewey (2005) översättas till ett socialt sammanhang där nyttan av dem 

kan tas tillvara. Ta vara på studentens förutsättningar och intressen och initiera därmed 

lärandeprocessen, menade även Rousseau 200 år tidigare. Frågan är om en så gammal 

pedagogik fungerar i dagens och framtidens utbildningssystem. Om pedagogiken inte utgår 

ifrån vars och ens erfarenheter så blir det inte lätt för studenterna att lyckas vare sig idag eller 

imorgon. Vissa som går utbildningen speciallärare med specialisering mot elever med 

utvecklingsstörning är slöjdlärare eller yrkeslärare, andra är lärare i teoretiska ämnen eller 

förskolelärare. Denna omständighet ger inte alla samma förutsättningar i den akademiska 

världen. 

 

Dewey (2005) lyfter fram den beprövade erfarenheten, att det är den som ses i reflektionens 

tankar. Har studenterna kapacitet att lära av erfarenheterna? Utbildning är en social process, 

individer i relation till varandra. På så vis utgör individer och samhälle varandras 

förutsättningar. Utbildningars utformning har sin grund i någon ideologi eller idébakgrund, 

som att allt socialt liv förutsätter kommunikation i den bemärkelsen, att delta i och påverkas 

av varandras språk och handlingar, detta benämns utav Dewey som hörnsten ett. Detta 

uppfyller de studerande i och med att de samtidigt är yrkesverksamma. Hörnsten två 

kännetecknas av att utbildningens demokratikriterier kan uttryckas som fri och rik 

kommunikation inom och mellan grupper. Här ger distansutbildningen via plattform möjlighet 

för kommunikationen både i universitets seminarier och på arbetsplatserna. Slutligen visar 

hörnsten tre att all utbildning har ett moraliskt perspektiv vilket speglas av de politiska beslut 

som utformar vad dagens ny-utformade högskoleutbildningar innehåller. Deweys (2005) 

naturalistiska syn på hur vi alla är i samklang med naturen hämtar han från Darwins 

evolutionsteori, där alla av naturen växer i en ständigt pågående process som är 

situationsbunden och som syftar till ett tillstånd av jämvikt och harmoni. Hans tankar 

påminner om Vygotskijs proximala utvecklingszon vilken kan förklaras med orden att 

utmaningen att få undervisas på en nivå som ligger precis utanför det studenterna kan för att 

sträva till att lära sig mera (Strandberg, 2008).  

 

Enligt Säljö (2014) ska lärande analyseras utifrån vad han kallar aktiviteter. Han använder sig 

av begreppet redskap när det gäller att förstå mänskligt lärande. Det intellektuella kallar han 

språkligt samt benämner det materiella artefakt. Det viktigaste av alla redskap är språket. 

Mediering är namnet på den relation som länkar samman människor via redskap som ingår i 
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en viss verksamhet, och detta sker hela tiden i olika konstellationer. T.ex. så föds människan 

in i en kultur där hon påverkas av de redskapen som används just där. I dagens 

distansutbildning är det inte självklart att studierna och det som lärosätena förmedlar är 

möjligt att applicera i studentens pedagogiska praktik. Det får konsekvenser för vad vi lär oss. 

Personen kan också externalisera, som när metoder såsom skrift, maskiner eller dylikt 

används för att göra världen begripligare. Vidare så använder Säljö (2014) sig av begreppet 

appropriering som är detsamma som att ta till sig och bli förtrogen med sociokulturella 

redskap i sociala praktiker, att lära oss nya saker. Tänkande och språk är omöjligt att skilja åt. 

Eftersom språket har uppkommit via sociala praktiker så är även tankarna sociokulturella. 

Säljö (a.a.) anser att människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel 

som påverkar hur vi hanterar situationer i framtiden, eftersom han menar att våra tankar och 

idéer är förknippade med vår historia. Hur vi har vant oss att t ex kommunicera med andra ger 

oss de sociala praktiker som vi sedan utvecklar i livet. Att se saker ur ett sociokulturellt 

perspektiv är idag en politisk korrekt syn i många sammanhang. Har distansutbildningen 

påverkats av detta? 

 

Lave (2000) tar upp att mästarlära ofta karakteriseras som en okritisk lärandeform, vilket kan 

bero på uppfattningen att en kritisk hållning är något som erhålls genom verbal undervisning 

och diskussion. I studier av nobelpristagares lärande lyfts ofta att ett vetenskapligt 

förhållningssätt endast i begränsad omfattning förvärvas genom böcker eller direkt 

förmedling. Kunskaperna har förvärvats indirekt och långsamt i den dagliga 

forskningspraktiken och i nära personlig interaktion med mer erfarna forskare. Dreyfus & 

Dreyfus (2000) menar att mästarläran har fem stadier av färdighetstillägnelser: 1/ nybörjare, 

2/ avancerad novis, 3/ kompetens, 4/ skicklighet samt 5/ expertis, och tar upp förhållandet 

mellan individuellt och socialt lärande, samt frågan om imitation, reproduktion och förnyelse. 

Speciallärarutbildningen innehåller studenter från nivå 2-5, eftersom utbildningen kräver 

minst tre års erfarenhet efter genomgången lärarexamen. 

Från detta tar vi med oss att vi vill lyfta hur speciallärarna upplever att de tar till sig de 

kunskaper som distansutbildningen erbjuder. Alla former av mänskligt samspel är 

grundläggande för att kunna utvecklas (Dewey, 2005). Våra förmågor har sina rötter i sociala 

relationer där de flesta från början är socialt kompetenta (Säljö, 2014).  Att se saker ur ett 

sociokulturellt perspektiv enligt Säljö (a.a) är idag en politisk korrekt syn i många 

sammanhang.  
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Människors samspel är inte bara en metod som kan stödja lärande och utveckling, samspelet i 

sig är lärande och utveckling (Dewey, 2005). Ska grunden till intellektuell utveckling ske, 

intellektet finns i socio-kulturell-historisk praxis, så måste vi bli undervisade på samma sätt 

som vi i vår tur ska undervisa våra elever (Strandberg, 2008).  
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6 Metod  

 

Enligt Ahrne & Svensson (2013) så är kvalitativ metod från början ett motsatsbegrepp till 

kvantitativ metod, egentligen inte en helt korrekt beskrivning, utan snarare en kritik och ett 

alternativ till kvantitativ metod. Att tala om mjuka data och hårda data hade varit ett alternativ 

men den indelningen är inte heller att föredra menar Ahrne och Svensson (a.a) då den bygger 

på en konstlad motsättning. Ahrne & Svensson (a.a.) ger i sin redogörelse för de olika stegen i 

forskningsprocessen även en insikt i hur det förhåller sig med arbetsordningen, en 

arbetsordning som kändes applicerbar på vårt arbete. 

Inspirerade av Arne & Svensson steg i forskningsprocessen valde vi att först definiera ett 

forskningsproblem, ett problem som relaterade till vårt intresse, och därefter söka efter 

tidigare forskning och litteratur som anknöt och kändes relevant för vår uppgift.  Efter det 

formulerade vi forskningsfrågor och valde lämplig datainsamlingsmetod som i vårt fall blev 

intervju att arbeta med och att ställa våra intervjufrågor till. Vi behövde välja frågor så att vårt 

forskningsproblem som vi i utgångsläget tänkt oss, kunde få svar och analyseras.  

 

6.1 Kvalitativ och hermeneutisk ansats 

Som motpol och delvis som kritik mot de kvantitativa ansatserna att studera samhälleliga 

företeelser slog de kvalitativa ansatserna igenom i stort på sjuttiotalet (Ahrne & Svensson, 

2013). Intervjuer och observationer ger nära insyn i de miljöer och i de människor som är 

underlag för forskningen. Avståndet blir mindre mellan de olika momenten 'att vara ute på 

fältet', intervjua, textmaterial och själva analysen av det empiriska materialet, flexibilitet i 

själva forskningsprocessen. Analysen gällande bearbetningen av intervjumaterialet visar att 

den kvalitativa metoden ofta inte har färdiga analysmodeller utan egna analysmetoder måste 

utvecklas.  

Forskning inom den kvalitativa grenen lutar sig inte mot statistiskt material som den 

kvantitativa metoden, utan ställer andra krav på t.ex. trovärdighet och generaliserbarhet. 

Detta upplevdes rätt och inspirerande för oss, att genom kvalitativ metod kunna ställa 

följdfrågor och få ett för oss mer komplett material, för att belysa de frågor vi sökte svar på.   

Målet att få veta och även få insikt i vad de intervjuade anser och vill förmedla är styrkan i 

kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Vi har strävat efter att inte vara styrande under 
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intervjuerna och att inte heller leda in de intervjuade på eventuella sidospår. Allt för att nå så 

hög validitet som möjligt.  

Begreppet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ungefär tolkningskonst eller läran 

om tolkning. Enligt Nationalencyklopedin används hermeneutiken inom både klassisk 

filosofi, teologi och rättsvetenskap för att tolka texter. Redan under medeltiden använde sig 

präster och munkar utav just hermeneutiken då de arbetade med tolkning utav bibeltexter. I 

den hermeneutiska forskningen försöker man svara på frågan ”Vad är det som visar sig och 

vad är innebörden i det”, men samtidigt försöker inte hermeneutiken visa på en precis 

sanning, eftersom det enligt denna kunskapsteori inte finns någon absolut sanning. Kända 

hermeneutiker är bl.a. Martin Heidegger och Max Weber som i sin tur inspirerat följare att 

tänka och tolka utefter deras resonemang och t.ex. göra äldre texter och material möjliga att 

förstå och anpassade till dagens människor. Martin Heidegger kombinerade fenomenologi 

med hermeneutik och lyfte frågan vad det innebär att vara och menade att det vi bär med oss, 

det som bygger vår fenomenologi, hjälper oss i vår tolkning utav det som sker nu, 

hermeneutiken. I hans första bok Being and Time (1927) handlar frågeställningen om 

varandet och leder fram till bl.a. hermeneutiken som vill försöka förstå och tolka människans 

plats i världen. I vårt arbete kändes hermeneutiken som en användbar ansats att arbeta utifrån. 

Vår utgångspunkt var klart att både analysera, tolka och förstå svarsresultaten från våra 

intervjuer men samtidigt inte göra gällande en absolut sanning utifrån det vi utläst, 

sammanställt och valt att presentera som arbetets resultat. 

 

6.2 Intervjuer som metod   

Vi valde att intervjua, då det gav oss möjlighet att följa upp svar och ställa följdfrågor om 

något upplevdes oklart. Pilotundersökningen, där vi ställde frågor till ett stort urval av 

kolleger på utbildningen (Bilaga D), förstod vi snart skulle inte ge oss det material vi önskade 

utan vi behövde ställa våra frågor till färdiga speciallärare som antingen återgått till sin 

arbetsplats eller påbörjat ny anställning. Undersökningen skulle visa de intervjuades situation 

och deras reflektioner både under och efter fortbildningen men även hur och varför 

utbildningen påbörjades. Det kändes intressant att få ta del utav information gällande hur 

specialläraren upplevde sina nya högst varierande arbetsuppgifter och sin nya roll och 

profession i relation till utbildningen. 

Vi sammanställde en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga C). Frågorna i guiden skulle 
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underlätta för oss att fokusera på temat och kunna beskriva specifika situationer, reflektioner 

och upplevelser. Formuleringen utav frågorna till våra informanter var identiska och likaså 

ordningsföljden vilket semistruktur innebär enligt Kvale (1997), men det är en struktur som 

ändå ger utrymme för olika följdfrågor.  

 

6.3 Studiens urval  

Utifrån vår sammanställda intervjuguide valde vi att intervjua fyra speciallärare, vilka gått 

distansutbildningen speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. En utbildning, 

så ny att endast en kull av examinerade lärare fanns att tillgå begränsade vårt urval, men 

eftersom samtliga lärosäten bidrog med sina studenter som examinerats, blev underlaget 

acceptabelt (Bilaga A). Våra intervjupersoner hämtades i ett urval från tre lärosäten. Vi hade 

ett antal namn på examinerade lärare att välja mellan. Vi drog lott om namnen och urvalet 

blev på detta sätt så slumpmässigt som möjligt. Vi träffade båda personer som vi inte mött 

tidigare. Positivt var att inte någon utav de vi tog kontakt med avstod, utan samtliga tyckte att 

det både var viktigt och intressant att få delta och bidra till arbetet. I redovisningen nämner vi 

våra intervjupersoner vid fingerade namn. 

 

6.4.1 Studiens genomförande och etiska överväganden 

Våra intervjuer kretsade kring och utgick ifrån sju frågor (Bilaga C), vilka vi ställde till de 

personer som tackat ja till att bidra till vårt arbete. Vi fick i samtliga fall uttömmande svar och 

kände oss nöjda efter intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in i kortare sekvenser på mobil 

för att säkerställa att samtliga svar dokumenterats. Tid för samtal hade vi avtalat genom 

mobilsamtal, där deltagarna delgivits samtliga förutsättningar och även överenskommelser 

från vår sida, dvs. etiska och moraliska åtaganden. Så samtycke till intervjuerna fick vi vid vår 

första telefonkontakt. Ett introduktionsbrev (Bilaga B), utifrån de riktlinjer som finns i 

skriften ”God forskningssed” av Vetenskapsrådet (2011) lästes upp i samband med 

intervjutillfällena så att de intervjuade fick ännu en möjlighet att fundera och ev. ångra sig, 

innan vi började samtalen. De krav vi enligt god forskningssed (a.a.) åberopat är 

informationskravet där vi har gett förhandsinformation till våra informanter, samtyckekravet 

som är beroende av undersökningens karaktär där vi tar hänsyn till aktiviteten våra 

informanter förväntas ha i en intervjusituation. Vidare har vi beaktat konfidentialitetskravet  
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att dölja identiteterna på våra informanter och nyttjandekravet där vi informerat om att våra 

resultat läggs in på DIVA så att eventuell vidare forskning ges möjlighet.  

Tre utav våra fyra informanter önskade att få ta del utav intervjufrågorna i god tid innan träff 

vilket självklart kan ha påverkat och bidragit till både reflektion som mer ingående och längre 

svar. Informanterna delgavs information om att de närsomhelst under intervjuns gång kunde 

välja att avstå vidare svar.   

 

6.4.2 Det empiriska materialet 

Insamlat material från våra fyra intervjuer lyssnades igenom mer än en gång för att säkerställa 

att vi i våra transkriptioner fått med allt det våra informanter både svarat och berättat. Viktigt 

var att inte missa eller utelämna minsta bisats som vid första genomlyssningen inte direkt 

sammanfallit med den egentliga frågeställningen. Utgångspunkten var att från 

intervjumaterialet  utvinna så mycket som möjligt och under det arbetet växte ambitionen att 

försöka se eller hitta ett mönster fram. Ett mönster som enade våra informanter i flertalet 

frågor men som också skilde dem åt i vissa upplevelser blev tydligt trots att vi inledningsvis 

inte tänkt i de banorna. 

  

6.5  Metodkritik 
 

Forskning ska vara värderingsfri enligt Thurén (2007). Var det då möjligt att i vår studie 

förhålla oss just värderingsfria eftersom vi intervjuade personer som examinerats från samma 

utbildning som vi själva höll på att slutföra. Otvivelaktigt skulle tolkningen utav svaren  

påverkas. Av den anledningen försökte vi hålla frågorna på en mer allmän nivå. Samtidigt 

kunde förförståelsen också bidra till en mer korrekt analys utav intervjusvaren eftersom egen 

erfarenhet gav en bild att arbeta utifrån och även en förståelse av vad utbildningen skulle 

kunna innebära för den framtida yrkesrollen.  

Den totala upplevelsen hos intervjupersonerna var att utbildningen faktiskt rustat dem, men 

frågan var också på vilket sätt de känt sig utbildade och uppdaterade att möta både nuvarande 

och kommande elever. Att hitta mönster i liknande erfarenheter av möten med studiekamrater 

eller andra möten som utbildningen inkluderade var också något vi hoppades på att se. Även 

upplevelsen utav vald kurslitteratur om den inspirerat och knutits till kunskapsmålen, kändes 
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också som möjligt mönster att utgå ifrån. Våra ramar till trots så broderades svaren ändå ut, 

beroende på hur informanterna tolkade våra frågor, deras känslor och upplevelser. Bryman 

(2011) tar upp problematiken med att replikera en kvalitativ undersökning, när intervjuer 

bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad de upplever som viktigt. 

Svårigheter med att finna informanter från liten urvalsgrupp, försvårar dessutom 

generaliserbarheten (a.a.). Det kan också vara svårt att förstå hur en kvalitativ forskning 

kommer fram till sina slutsatser, hur svaren analyseras och hur slutsatser växer fram, detta 

pga. bristande transparens (a.a.). 

Synen på den feministiska formen av sensitivitet är splittrad enligt Bryman (2011), men våra 

informanter är kvinnor och vi som intervjuar likaså vilket kan uppfattas både positivt som 

negativt. Positivt då kvinnors röster blir hörda och negativt då enbart feministisk forskning 

borde göras specifikt för kvinnor (a.a.). 

Kvale (1997) menar att ledande frågor samt ordningen på dessa kan påverka informanternas 

svar och eftersom vi använde oss utav semistruktur vid våra intervjuer, med just samma frågor 

samt ordningsföljd, så kan denna kritik framföras gentemot vår arbetsform. 

Efter egna reflektioner kom vi fram till att svaren på pilotundersökningen (bil D) tolkades av 

informanterna på så skiftande sätt att vi valde intervjuer en till en. Farhågorna att egna 

upplevelser skulle tolkas in i informanternas svar blev inte så stora eller verkliga när vi 

summerade resultaten. Snarare kände vi att våra erfarenheter bidragit som hjälp till att tolka 

och förstå det våra informanter velat förmedla. Att individuella intervjuer kan ge djupare svar 

på komplexa frågeställningar överensstämde med vårt insamlade material samtidigt som det 

är svårt att veta hur representativt resultatet visade sig vara. För mer generell kunskap kan 

observationer ute på verksamhetsfältet vara ett alternativ. Studenter som gått kursen kan ge 

kunskap om deras syn på hur begripliga, realistiska och relevanta målen är och uppfattas i 

stunden. Även om framtida uppgifter och sysselsättning inte går att definiera så förbereder 

utbildningen studenterna för framtida arbetsuppgifter. 

 

Analyserna utav svaren bidrog till att vi valde att redovisa resultaten utefter intervjufrågorna 

eftersom att en övervägande del utav svaren anknöt till själva speciallärarutbildningen. Vår 

ursprungliga ide´ att arbeta utifrån uppdelningen speciallärarutbildningen, yrkesroll och 

särskola blev mindre användbar i resultatredovisningen. 
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7 Resultat  

 
Det som varit vägledande i bearbetningen av intervjuerna har varit studiens syfte och  

frågeställning samt att utifrån dessa hitta relevanta mönster i de svar som informanterna gett. 

Resultatet har vi valt att presentera utifrån intervjufrågorna som ligger till grund för vår 

analys.  Intervjupersonerna har fått fiktiva namn. 

 

7.1    Yrkesroll och arbetsplats – presentation av intervjupersonerna 

 
Samtliga intervjupersoner hade arbetat inom skolans värld innan de påbörjade utbildningen 

”speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning”. Skiftande bakgrund och 

erfarenheter bidrog till att utbildningen både uppfattades och tolkades på varierande sätt. 

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna.  

 

Maja hade jobbat som matte – no lärare under 7 års tid vid tre olika skolor och även om 

skolorna fanns inom samma kommun så var sättet att organisera kollegier i team eller 

arbetslag ganska olikt på skolorna. Två skolor hade arbetslag baserade på 

undervisningsämnen, medan en tredje hade arbetslag utifrån åren man undervisade i. På skola 

nummer två hade Maja fått vikariera som specialpedagog under några månader och blev då 

lockad, intresserad och inspirerad att ännu mer verktyg att arbeta med. Maja upplevde sig 

själv som trygg i sin yrkesroll, kände att hon både var en erfaren och kompetent pedagog 

inom sina ämnen. 

 

Linda hade förvisso erfarenhet, lång sådan, med arbete inom särskolan men fattades betyg och 

kompetens i vissa ämnen och hade fått komplettera. Det bidrog till att hon kände sig pigg på 

att studera mera samtidigt som en osäkerhet infann sig gällande ämneskunskaper. Linda hade 

nästan uteslutande undervisat och stöttat som resurs inom praktiska ämnen och nu skulle hon 

också kunna jobba som pedagog inom de teoretiska.  

 

Erika jobbade som speciallärare på gymnasiesärskola sedan 15 år tillbaka, och kände också 

vikten utav att få examen och stabilitet i både sin tjänstgöring och sitt anställningsavtal, hon 

arbetade i en liten kommun så tjänsterna var inte många. ”Jag kunde mitt jobb, behövde bara 

ha papper på det” (Erika). 
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Elsa var förskollärare, och hade haft tjänst som sådan sedan 1983, fram till 

vidareutbildningen. ”Yrkesrollen var jag trygg med, däremot såg jag mig som i ett romantiskt 

skimmer hjälpa mer behövande elever”(Elsa). Elsa hade 30 års erfarenheter i kontakt med 

utvecklingsstörda barn men hon hade inte haft ansvaret över vad deras kunskapsinhämtning 

skulle bestå utav eller hur deras lärande skulle gestalta sig. Hon sa att det var svårt att ta till 

sig vad hennes medstudenter pratade om när de jämförde sina erfarenheter eftersom hon själv 

inte arbetade inom särskolans värld. De få veckornas praktik som speciallärarutbildningen gav 

inom särskolevärlden var intressant men ”jag kunde inte föreställa mig vilka svårigheter 

arbetet med elever inom den tidigare träningsskolan skulle ställa mig inför” (Elsa). Alla olika 

yrkesgrupper som ska in och ha plats inom ramen av en skoldag störde henne. Inget inom 

utbildningen hade förberett henne på allas olika agenda runt elevgruppen. 

 

 

7.2 Utbildningens innehåll och examensmål 

  

Beträffande innehåll i utbildningen och vilka tankar som fanns kring kursmål och 

examensmål så fanns flera varierande svar beroende på utgångspunkt. Stundtals upplevde 

t.ex. Maja att studieuppgifter från lärosätet inte alltid kändes helt verklighetsanknutna, 

samtidigt som de också genererade nya insikter och även svar på frågor som inte tidigare varit 

aktuella. Maja funderade också på hur pass användbar utbildningen egentligen skulle visa sig 

vara, men hon kände sig nöjd med litteraturval, även om det var mycket att läsa in och 

reflektera över. ”En del litteratur tog upp samma saker och kändes likadan, men den var ändå 

intressant och jag kan i och för sig förstå att vissa saker behövde upprepas för att man skulle 

känna riktig insikt” (Maja). Historiken kring särskolans framväxt fick mycket utrymme både i 

litteratur och i föreläsningar, men det var självklart ett viktigt mål att få studenter att förstå hur 

människor med egen utvecklingsstörning eller personer som levt nära någon med 

utvecklingsstörning blivit bemötta. Det handlar ytterst om att få förståelse för vikten av ett 

professionellt bemötande, förhållningssätt, i arbetet som speciallärare.  

 

Utbildningen hade både bra och mindre fruktbara sidor i sitt utbud, tyckte Linda.  

   ”Jag tyckte det var stor skillnad i kompetens på föreläsare och pedagoger, det 

kändes som om flera egentligen inte varit ute på fältet och verkligen mött de 
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elever som utbildningen handlade om. Flera utav föreläsarna var så inkörda på 

sitt lilla område, det kändes inte som om de såg var någonstans som deras 

intressebit skulle passa in så att studenterna kunde få ett sammanhang”(Linda).  

Linda upplevde inte att utbildningen arbetat för att visa ett verkligt intresse för att studenterna 

skulle få ut så mycket som möjligt utav sina studier och menade också att under tiden som 

utbildningen pågick, kunde kursansvariga gått tillbaka till studenterna och bett dem reflektera 

över utbildningen så här långt och ställa frågan: Vad känner ni att ni behöver mera utav nu?  

eller: Vad har vi missat? De specifika kunskapsmålen kommunikation och självkännedom 

hade Linda inte precis reflekterat över, inte mer än att hon observerat att inför varje delkurs så 

preciserades vilka kursmål som kommande material och uppgifter skulle svara mot och det 

hade känts helt ok och korrekt.  

”Målen hade vi ju fått presenterat väldigt noggrant inledningsvis och de var både bra och 

förväntade, fast kanske inte att vi skulle fokusera så mycket på att lära känna oss själva, men 

det var bra, kanske det roligaste om man nu kan uttrycka det så” (Linda). 

 

Erikas tillbakablick på utbildningen gav reflektionen ”de fokuserar för mycket på själva histo-

rien, hur särskolan växte fram, det repeterades om och om igen” (Erika). Hon saknade littera-

tur om just utvecklingsstörning och kartläggningsmaterial, det var något som Erika hade öns-

kat mer av. Erika upplevde ett stort kommunikationsbehov bland samtliga studerande om hur 

de hade det på sina arbetsplatser kring olika problemställningar men var osäker på om hon 

egentligen tillägnat sig mer självkännedom under de arbetspassen som hade det i fokus.  

Elsa tyckte att hon har lärt sig mycket under terminerna, men eftersom utbildningen i stort sett 

förutsatte att man redan arbetade med utvecklingsstörda elever och hon jobbade kvar i försko-

lan kändes det lite som ett hinder att inte möta de eleverna i sitt arbete, i sina grupper. Kurs-

deltagarna delade gärna upplevelser med varandra och samtidigt som det var intressant så 

kändes det också som ett handikapp att inte ha arbetat inom samma skolform och mött lik-

nande problematik. Innehållsligt var det mycket historik som upprepade sig, lite kaka på kaka. 

”Det var inte det jag ville lägga min tid på, utan mer själva delen kring utvecklingsstörning, 

som jag upplevde var ganska kort och där det fanns så mycket som jag ville fördjupa mig i lite 

mer” (Elsa).  
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7.3 Didaktisk utveckling  

 

På frågan om utbildningen bidragit till en didaktisk utveckling inför kommande 

arbetsuppgifter i särskolan, så menade Maja att hon inte riktigt trodde på en didaktisk 

utveckling, kanske beroende på den negativa psykosociala arbetsmiljö som hon hamnade i 

efter genomgången utbildning. 

 

Linda kände att hon utvecklats didaktiskt men hon trodde kanske att det var en kombination 

utav stigande egen ålder, erfarenhet genom egna barn samt det ständiga mötet med nya elever, 

men självklart också utav det som studierna bjudit och då kanske främst all viktig kunskap 

som kolleger på utbildningen delgett varandra. ”Vissa saker tänker jag mer på nu än tidigare, 

och om det är det tack vare utbildningen eller beroende på de elever jag har idag vet jag inte. 

Jag har blivit mer uppmärksam på att vänta in eleverna mer, och ge eleverna talutrymme” 

(Erika). Erika menade också att hon utvecklat olika kommunikationsstrategier för att försöka 

stimulera flera sinnen när inlärning sker. 

 

Elsa ansåg att hon fått lättare att ta sig an och läsa in litteratur och att hon efter utbildningen 

fått betydligt bättre kunskap om var man ska leta efter t.ex. vetenskapliga artiklar och annat 

material som kan vara användbart. Att faktiskt förstå vetenskapliga texter var positivt och 

tryggt. 

 

7.4 Brister beträffande yrkeskompetens 

På frågan vad som saknas i den nya yrkeskompetensen, i de särskolesammanhang som nu är 

aktuella, svarade Maja att om hon varit kvar som speciallärare, så hade hon velat utveckla och 

bli bättre på att motivera sina kolleger till att de gemensamt och tillsammans skulle jobba på 

att utmana sina elever till att våga lite mer. Allt, varje skoldag var den andra lik, alldeles för få 

tankar att våga göra något utanför ramen. 

 

Linda gav följande svar. ”Jag skulle vilja bli betydligt bättre på att faktiskt möta varje elev, ny 

som gammal, med nya ögon lite oftare” (Linda). Linda menade att vi faller alldeles för fort in 

i vanor, gamla banor, att den eleven kan det men inte det, och så pressar man inte på eller sna-

rare så försöker man inte med ett kanske nytt material för man tror ändå inte att det kommer 

passa.  
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 ”Vi pedagoger nästan stöttar varandra i just det att det är nog knappt någon 

ide´ att prova  de övningarna eller det läromedlet för det blir ändå inte bra. Då 

blir arbetet väldigt rutinmässigt och även oinspirerat, kanske främst för 

pedagogerna men risk finns att det lyser igenom i engagemanget gentemot 

eleverna. Skäms faktiskt för att medge att så är det, men vill delvis skylla på 

arbetsgivaren som ger oss stora grupper, liten eller nästan ingen tid alls tid egna 

möten, massor med dokument som ska skrivas och uppdateras jämt och vår tid 

tillsammans, kollegernas tid menar jag, blir stressad och pressad och hjälper 

inte till att inspirera och glädja så som vi faktiskt hade mått bra av, och i 

förlängningen säkert gett eleverna massor” (Linda).  

Erika känner att hon vill bli duktigare på kommunikation, att hitta bättre och tydligare sätt och 

vägar att kommunicera med eleverna, för att undvika missförstånd och frustration.  

”En av de största utmaningar vi har är att göra våra elever införstådda med vad deras 

kunskapsutveckling verkligen är. Hur kunskapsinhämtandet ska gå till och gärna berätta det 

och göra det tydligt, när de står på en tidig utvecklingsnivå. Att försöka förmedla förståelse 

och ansvar för kunskapsutvecklingen, jag har ingen bra grund för det”(Erika). 

 

Elsa vill bli bättre på att tolka eleverna och tror att en teoretisk utbildning har svårt att erbjuda 

just detta. I särskolan sker väldigt mycket vårdande, det finns en del regelverk, men mycket 

runt det medicinska är outtalat när en stor del utav elevens vakna tid fokuseras på det fysiska. 

Då får det didaktiska stå tillbaka. ”Jag saknar den medicinska biten i utbildningen. Jag vill 

både bli och vara bättre på att förstå det” (Elsa). Elsa försöker lära sig genom information 

från de olika personalgrupperna runt särskolans elever men tycker det är svårt och behöver 

hjälp för att i de fysiska och medicinska svårigheterna se de pedagogiska behoven hos sina 

elever. 

 

7.5 Rustad för arbetsuppgifter 

 

Maja menade, att frågan om hon efter utbildningen kände sig rustad inför variationen i 

kommande arbetsuppgifter, var svår att besvara.  

”Egentligen inte, eftersom det är svårt att veta hur arbetsuppgifterna kommer att 

se ut, vilka elever man kommer möta, och vilka behov de behöver hjälp med, men 

jag är ändå nöjd med att jag har viss erfarenhet om än bara pytte som jag kan 

relatera till nu under utbildningen. Lite skönt att få veta att eleverna som jag 

möter på en särskola har blivit bedömda, utredda, utav väldigt olika människor 

som jobbar med olika saker ” (Maja).  
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Eventuella brister till trots, så kände sig Linda rustad inför kommande arbetsuppgifter, men 

menade att det till stor del byggde på egna erfarenheter men i kombination med det som 

utbildningen gett. Dock fanns det många frågor och områden som Linda inte alls kände att 

studierna erbjudit svar och information kring. Mötet och utbytet av erfarenheter med andra 

studenter på utbildningen var nog den bästa behållningen och Linda hade svårt att se studierna 

utan den upplevelsen. Så mycket samlad kunskap som i stort sett alla besatt, och ibland kände 

Linda att det istället skulle vara studenterna som föreläste för varandra. Många 

etikdiskussioner och hur team kan jobba vidare med förståelse och gemensamma lösningar 

lyftes fram som värdefulla. Eventuellt kunde kursansvariga tagit reda på vilka erfarenheter 

som studenterna själva hade och använt detta mer och bättre under kursernas gång. Kanske 

var det just studenternas egna erfarenheter, som var eller blev det som många eftersökte och 

ville höra mer utav.  

 

”Ska jag vara ärlig så är jag inte rustad tack vare utbildningen, utan faktiskt efter 15 års er-

farenhet med elever i verksamhetsträning” (Erika). Erika menade att allt är beroende på vilka 

elever man har och får, och just deras behov i sin utvecklingsstörning, det kan skilja sig åt 

väldigt mycket. 

Elsa menade att det till viss del är svårt att veta och avgöra vad det är man själv behöver, det 

handlar om vilken verksamhet man hamnar i. ”Litteraturen jag har fått runt utvecklingsstör-

ning är mer inriktad på de elever som låg i gränslandet mellan lågbegåvade och lindrigt ut-

vecklingsstörda, elever på låg utvecklingsnivå har knappt berörts” (Elsa). Eftersom Elsa nu 

fått tjänst där hon möter elever på låg nivå, är hon enligt henne själv väldigt beroende av sina 

kollegors kunskaper och att de vill dela med sig sina kunskaper till henne. En svårighet Elsa 

mött är när olika personalgrupper har olika agendor för eleverna. Elsa upplever också att det 

är luddigt vilken kompetens som efterfrågas och att rektorer inte alltid känner till skillnaderna 

mellan specialpedagog och speciallärare.  

 

7.6  Rustad för nuvarande arbetsuppgifter – eller ej 

I studiens Bakgrund lyftes speciallärarens förvärvade kompetens och om den skulle vara till-

räcklig för att uppfylla omgivningens förväntningar och framförallt om den gett kunskap att 

på bästa sätt kunna möta det breda spektrumet av arbetsuppgifter med framtida elever.  
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Maja jobbade efter utbildningen uteslutande som speciallärare men har nu sagt upp sig och 

byter både skola samt kommun för att återgå till sin tidigare yrkesroll som ämneslärare i ma-

tematik och NO. Hon trivdes inte helt i sin nya roll som uteslutande speciallärare. Maja tyckte 

både elevkontakter och kontakter med kolleger blev färre och kände att det inte blev riktigt så 

som hon hade tänkt sig. Arbetsuppgifterna som speciallärare blev inte de som Maja föreställt 

sig och som hon uppfattat under utbildningen, även om studiekamrater redan där lyft variat-

ionerna i samma yrkesroll. Framförallt saknade Maja arbetslagsarbete, vilket i och för sig för-

vånade henne själv, men den kreativa processen fattades.  

Efter genomgången utbildning så återgick Linda till sin arbetsplats på precis samma tjänst. 

Kollegerna förhöll sig nu på ett annat sätt gentemot henne, och även om de fortfarande hade 

kvar sina gamla och goda relationer, så förväntades Linda på ett inte alltid så positivt sätt att 

lösa uppkomna problem eftersom att hon nu hade en större kompetens än tidigare och mer 

utbildning än de andra. Stämningen och samarbetet påverkades och blev inte till det bättre. 

Linda är fortfarande kvar på samma arbetsplats men har sökt omplacering. Att nu förväntas 

hantera uppgifter som hon egentligen inte skulle göra enligt gällande arbetsbeskrivning blev 

frustrerande.  

 

Erika har erbjudits arbete som specialpedagog i sin kommun med inriktning på de integrerade 

elever som finns på förskolan och ska handleda personal i första hand. Det ser Erika fram 

emot och känner att det blir en vidareutveckling utav hennes tidigare arbetsuppgifter samt 

även en position framåt för hennes del. Här betonar Erika att utbildningen gett henne både bra 

övergripande information gällande utredningar men även viktig träning på att själv utforma en 

pedagogisk utredning. 

 

Elsa har bytt jobb under utbildningens gång. Hon arbetade sina första yrkesverksamma år som 

fritidspedagog men har nu fått arbete som speciallärare på en särskola och känner att det var 

precis det och dit hon ville. 

 

7.7 Sammanfattning 

I våra informanters svar kan vi utläsa att deltagarna har väldigt skiftande bakgrund som själv-

klart bidrar till att de tillgodogör sig utbildningen till speciallärare på olika sätt. De har både 

nuvarande och även kommande arbetsplatser att relatera till och anammar oundvikligen in-
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formation som känns tillgänglig och relevant. Att utbildningen inte alltid känns som den över-

ensstämmer med verkligheten framkommer i några informanters svar men samtidigt känns 

ändå Antonovskys begrepp KASAM (1991) uppfyllt för några informanter genom att åter-

kommande resonemang tillsammans med de andra studenterna både vad gäller litteratur och 

erfarenheter bidragit till begriplighet och sammanhang. Även upplevelsen att faktiskt ha fått 

insyn och insikt, resurser, för att hantera och vara rustad inför ny yrkesroll inkluderas i be-

greppet KASAM. Viktig sakkunskap kring historik och förutsättningar för elev med utveckl-

ingsstörning att få möjlighet till utbildning och delaktighet i samhället upplevdes värdefullt. 

Värdet av att få ta del utav andras erfarenheter och även att få lov att delge egna upplevda 

situationer, som kan relateras till det Dewey menar med delad erfarenhet, var något som samt-

liga våra informanter lyfte. Samtalen och diskussionerna med kurskamrater kanske med litte-

raturdiskussion som inledning och bakgrund verkar vara den erfarenheten som har bidragit till 

känslan av beredskap inför att möta en bred variation av arbetsuppgifter. Etikdiskussioner och 

hur team kan jobba vidare med förståelse och gemensamma lösningar var även det ett del-

moment som rustat. Frågeställningar som hur man professionellt möter både elever och för-

äldrar i diskussioner och kanske svåra samtal, ett viktigt och återkommande moment i utbild-

ningen, värdesattes också. Insyn i utredningar, vem som utreder vad och sedan hur den ge-

mensamma sammanställningen presenteras, upplevdes också som nödvändig och intressant 

kunskap. Didaktisk utveckling genom viktig kunskap som kolleger på utbildningen delgett 

varandra, även olika kommunikationsstrategier för att försöka stimulera flera sinnen samt 

förståelse för vetenskapliga texter framkom via intervjuerna. I utbildningen ingår också inter-

vjuer med kolleger och/eller att ta kontakt med personer som arbetar med och runt den elevka-

tegori som informanterna kommer möta. Där uppmärksammas en differens på så sätt att 

samma yrkeskategori inte behöver arbeta med samma frågor eller efter samma riktlinjer. För-

väntningar från ledning och annan personal har bidragit till att samma yrkesroll inte är iden-

tisk trots samma benämning. Vid redovisningar under seminarium blir detta ett intressant dis-

kussionsämne. Framförallt arbetsuppgifter för specialpedagog och speciallärare skiftar ganska 

mycket beroende på arbetsplats. 
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8 Analys 
 

Resultatet utmynnar i två huvudsakliga spår - arbetsplats och yrkesroll samt 

speciallärarutbildningen. Uppdelningen grundar sig på att arbetsplatsens förväntningar på 

yrkesrollen, att den ska fylla både ett kvalitets- och kompetensbehov, inte alltid 

överensstämmer med den bild som våra informanter skapat sig via sin utbildning till 

speciallärare. 

 

8.1 Arbetsplats och yrkesroll 

De lärarstudenter som inte arbetat inom särskolan anser att det kan vara ett hinder att inte 

dagligen se den värld de undervisas i att bli en del utav. Under en av intervjuerna uttryckte 

Elsa just detta att det troligen hade underlättat att under fortbildningen arbeta inom t.ex. 

särskola, att det hade varit lättare att tillgodogöra sig studierna då. Att både se och förstå 

sammanhanget och kunna applicera de nyförvärvade kunskaperna i dess rätta miljö hittar vi i 

Antonovskys (1991) tankar. KASAM-begreppet fyller absolut en funktion här i upplevelsen 

av behovet att få inblick i den verksamhet som utbildningen faktiskt kretsade kring. Även 

Dewey (2005) hade förmodligen styrkt Elsa i vikten av att just befinna sig i rätt miljö för att 

kunna praktisera och reflektera över sina nya teorier och kunskaper i ett slags 

aktivitetspedagogik. 

Samtidigt finns inga röster som säger att praktik är ett måste utan praktik på arbetsplats och 

där studier görs räcker en bit och i vissa fall långt. Att vara i en verksamhet kan ge 

skygglappar som gör att fokus blir svårt att hålla på det som uppgifterna i studierna just kräver 

för stunden, kanske att bli bättre på att möta elever, nya som gamla. En möjligen inte helt 

etablerad kunskap hos många är att stress enligt Anthonovsky (1991) inte bara är negativt. En 

viss del av stress är snarare utvecklande och hjälper till att framöver möta och hantera nya 

situationer. Att eventuellt känna otillräcklighet och att uppleva det problematiskt att inte ha 

varit i kontakt med särskolan och dess elever före utbildningen kan därför i ett perspektiv 

istället ha varit en positiv stress i viljan att förkovra sig och få ut optimalt utav 

undervisningen.  

 Ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklas kontinuerligt genom studiernas nära koppling till 

didaktisk vetenskap. En medveten utveckling av kritiskt förhållningssätt, analysförmåga och 

förmåga att kommunicera sin kunskap muntligt och skriftligt kräver närvaro med och 
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övningar tillsammans med studiekamrater. Genom att utveckla egna praktiska och teoretiska 

kunskaper och färdigheter samt genom att tillägna sig och kritiskt granska forskningsresultat, 

förbereder sig den studerande för att utveckla yrkesområdet (Antonovsky (a.a). Detta har vi 

sett i resultatet när informanter talar om hur de delger varandra erfarenheter i seminarierna. 

Eventuell brist på KASAM upplevs när informanterna upplevde att t.ex. litteraturvalet inte 

överensstämde med deras specifika önskemål om förkovran. 

 

Byte av arbetsplats visade sig vara aktuellt för flera studenter, det kan tyda på att utbildningen 

påverkat. Arbetskamraterna har stor betydelse oavsett arbetsplats bl.a. i arbetet hur man 

gemensamt bygger framåt och utvecklar metodik. Eftersom våra informanter genom sin 

utbildning förkovrat sig och fått ny och utökad insikt, så fanns det säkert ett behov av att få 

applicera de nya tankarna så att kunskapen kom till nytta (Dewey 2005). För detta behövdes 

troligen arbetskamraternas inspiration och vilja till förändring och förnyelse. Det samarbetet 

var kanske svårt att genomföra på den gamla arbetsplatsen. Har de nu uppnått mästarnivån 

(Dreyfus & Dreyfus, 2000), våra utexaminerade speciallärare? Fokus på 

undervisningsklimatet tar de med sig ut i arbetslivet, vare sig de hamnar i den nya yrkesrollen 

eller finns kvar i den gamla. Vår informant Maja kände att den nya rollen som speciallärare 

inte gav det utrymmet för samspel i arbetslag som hon önskade och det blev en saknad som 

bidrog till att hon inte ville fortsätta inom sin nya kompetens. Kanske såg Maja sig i en ny 

roll, en roll som utbildningen, den formella kompetensen (Ellström, 1992) förmedlat och 

format, medan situation och omgivning önskade andra kvaliteter eller ställde andra 

förväntningar som inte sammanföll med Majas bild utav hennes nya yrkesroll. 

 

8.2 Speciallärarutbildningen 

Deltagande i seminarier, föreläsningar och delade upplevelser från olika kollegor, situated 

learning, gör att studenter tar del av varandras erfarenheter. Detta existerar i en social 

interaktion med och mot varandra enligt Lave & Wenger (1991). Vår informant Linda 

poängterar just detta, betydelsen och vikten utav utbyte av erfarenheter studenterna emellan, 

och uttrycker att hon har svårt att se utbildningen utan denna värdefulla kunskap. Dewey 

(2005) talar om betydelsen av delad erfarenhet och öppen kommunikation för lärande. 

Tröskelbegreppen (Mayer & Land, 2003) ger oss språket i den vetenskapliga världen och de 

vetenskapliga begreppen nöts in under hela utbildningens gång. De leder pedagogerna som 

vill bli specialiserade mot utvecklingsstörning till att lättare söka information eller liknande i 
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vetenskapligt skriven litteratur. Elsa, en av våra informanter, bekräftar just detta, att hon nu 

vet både var hon ska söka artiklar och hur hon ska läsa och tolka innehållet.  

 

Säljö (2014) menar att språket har en kommunikativ och social funktion som studenter ska 

utveckla tillsammans. Detta i kombination med material inför seminarier, som ger underlag 

för det inre samtal som kallas tänkande, ökar intellektet. Växelspelet mellan kommunikation 

och tänkandet är alltså ytterst viktig för ökat intellekt, förståelse och insikt (Elmgren & 

Henriksson, 2013). Inlämningsuppgifter är en viktig och stor del utav utbildningen och 

studenterna får de inlämnade uppgifterna tillbaka och rättade efter en mall av tröskelbegrepp 

(Meyer & Land, 2003). Begreppen är centrala för ämnet och viktiga för det fortsatta lärandet. 

Under sin intervju betonade Erika att hennes 15-åriga erfarenhet ändå var det som vägt tyngst 

och hjälpt henne att genomföra utbildningen, men kände samtidigt att hon blivit bättre på att 

kommunicera och att vänta in elever. Erika menade att det ändå var en frukt utav 

utbildningen. 

Tankemodellen lärling – mästare är användbart i speciallärarutbildningen i förhållandet lärare 

- student. Den historiska synen på termerna (Kvale & Nielsen, 2000) gör att det får en 

praktisk aura omkring sig. Skolans problem är att den enskilda läraren behåller de mästerliga 

metoderna som förborgade hemligheter. Ingen transparens finns i metodiken så att det blivit 

tydligt för studenterna hur de undervisats, eller vilka metoder som läraren använt för 

utbildningens syfte. Studenterna behöver förstå vetenskapliga koder för att få fram yttre och 

inre motivation, KASAM (Antonovsky, 1991). Förhållningssätt utvecklas kontinuerligt 

genom studiernas nära koppling till didaktisk vetenskap men också genom återkommande 

reflektioner kring litteratur och uppgifter vilka även bidrar till medveten utveckling av 

analysförmåga och förmåga att kommunicera kunskap muntligt och skriftligt. Materialet som 

mästar-lärare väljer ut till lärprocessen Kvale & Nielsen, (2000) kräver att studenterna får till 

sig koder, nycklar och poänger. Dessa har redan universitetets lärare. Hur väljer de att visa 

dessa? Vilka kulturella symboler eller artefakter (Säljö, 2014) får studenterna till sig? Ska 

grunden till intellektuell utveckling ske, intellektet finns i socio-kulturell-historisk praxis, så 

måste vi bli undervisade på samma sätt som vi i vår tur ska undervisa våra elever (Strandberg, 

2008). 

 

Människor använder sig av verktyg och tecken hela tiden. Dessa ärvs av föregående 

generationer eller via kulturen och människan är även duktig på att utveckla nya verktyg, men 
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det speciella är att ett specifikt verktyg eller tecken kanske bara fungerar för en individ. Att 

hantera verkliga tecken tillsammans med symboler är en av mänsklighetens förmågor. Vi har 

artefakter omkring oss dagligen, men den digitala informations- och kommunikationstekniken 

är mer än en artefakt. Det är en hel verktygslåda och den förändrar människors liv på ett 

grundläggande sätt. Lärande är både kommunikation och teckenanvändning (Säljö, 2014). 

Datorerna materialiserar detta på ett svindlande sätt och har integrerats i vår kultur där tid, 

plats och material ska hittas för att förstå alla dessa maskiner, program och appar, så att 

studenterna i sin tur kan undervisa med hjälp av dem. De förväntas hitta sin proximala 

utvecklingszon (Strandberg 2008). För Vygotskij  (a.a.) står kulturen för det givna och 

historia är den process där vi förändrar kulturen, där vi tar personliga initiativ. Människan 

lever inte bara för att förstå världen och anpassa sig till den utan lever också för att omforma 

den. Här känns Dewey (2005) med sina tankar om att låta kunskap få verklighetsanknytning 

och komma till nytta vid förändring så rätt. 

 

8.3 Sammanfattning 

 

Erfarenhet från arbete inom särskola kan vara både positivt och negativt. Tidigare upplevelser 

kan bidra till omedelbar och kanske fördjupad förståelse utav det utbildningen presenterar och 

vill förmedla. Samtidigt kan den erfarenheten innebära att man delvis är låst i sin lärandepro-

cess och att redan bestämda kanske förutfattade meningar om en verksamhet hindrar i nytän-

kande, reflektion och kritiskt granskande utav forskning. Byte utav arbetsplats verkar vara 

aktuellt efter genomgången utbildning, man har förkovrat sig och önskar tjänst efter ny kom-

petens. 

Att få dela erfarenheter och även tankar och reflektioner under utbildningen är genomgående 

en uteslutande positiv erfarenhet som tillsammans med föreläsningar, litteraturstudier gett 

utbildningen ytterligare en dimension. Kanske en upplevelse som studenterna inte förutsett, 

men framförallt inte kunnat se, nämligen att det utbytet skulle bli så stort och för flera bli en 

behållning viktigare än litteraturstudierna.  

 

Motivation är ett begrepp som idag tillsammans med KASAM (Antonovsky, 1991) är en 

nyckel för utbildning och inlärning. Även för oss vuxna studenter så är information och med-

vetenhet om varför vi ska förkovra oss i och inom ett område värdefull information för att se 

och förstå ett sammanhang. Vi, människan, ärver tecken, verktyg och symboler och som pe-
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dagog idag är det nödvändig kunskap både att kunna förmedla dessa till våra elever samt att 

själva bli bekväma med ny teknik som är i ständig förnyelseprocess. KASAM, lite av ett mo-

deord och begrepp idag, att få uppleva och förstå ett sammanhang och en känsla, är primärt 

och en förutsättning för inlärning. Att se kunskap i sitt rätta sammanhang har klart varit värde-

fullt även i ett historiskt perspektiv men idag när kunskap är en lättillgänglig vara så blir KA-

SAM nödvändig motivation för inlärningsprocessen. 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Högskoleutbildning serverar enligt gamla traditioner vad de tror sig veta att studenterna 

behöver för att klara av morgondagens samhälle. Utbildningen grundar sig bl.a. på 

forskningsrapporter, som kanske inte är ”up to date” eftersom vårt samhälle utvecklas fort och 

ständigt. Hur kan då undervisning och pedagogisk utveckling utforskas? Det är ofta inte 

möjligt att göra kontrollerade experiment. Det är inte heller moraliskt försvarbart, eftersom 

man till exempel inte medvetet kan ge undervisning som man tror är sämre till en 

kontrollgrupp för att belägga en viss metods överlägsenhet. I stället är man hänvisad till att 

studera reella situationer och försöka dra slutsatser utifrån dem. Det som gäller i en situation, 

med en grupp studenter, med en lärare, i en studiekultur och inom ett ämne, gäller inte i alla 

andra situationer. Ibland gäller det inte ens i samma grupp eller för samma individ vid olika 

tidpunkter. Varje situation är unik, liksom hur varje individ upplever den, ändå kan vissa 

resultat vara överförbara. Viktigt är att lägga samman pusselbitar från olika studier, intervjuer 

och från reflektioner utifrån personliga möten. Då växer en större bild och helhet fram. 

Studien på en utbildning så ny att endast en kull av examinerade lärare fanns att tillgå 

begränsade vårt urval, men eftersom samtliga lärosäten bidrog med sina studenter som 

examinerats, blev underlaget acceptabelt (Bilaga A). 

 

Vi kom fram till att svaren på pilotundersökningen (Bilaga D) tolkades av informanterna på så 

skiftande sätt att vi valde göra intervjuer en till en. Individuella intervjuer kan ge djupare svar 

på komplexa frågeställningar, men det är svårt att veta hur representativa våra resultat blev 

och är. Samtidigt behöver vår studie enligt hermeneutiken inte visa på en precis sanning, 

eftersom det enligt denna kunskapsteori inte finns någon absolut sanning. Studenter som gått 

utbildningen kan ge kunskap om hur begripliga och realistiska målen är, och hur relevanta de 

uppfattas i stunden men för att få fram mer generell kunskap kan observationer ute på 

verksamhetsfältet vara ett alternativ. Bryman (2011) tar just upp problematiken med att återge 

en kvalitativ undersökning, när intervjuer bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar 

om vad de upplever som viktigt. Är det någon som vill forska vidare på vårt valda område är 

vår rekommendation en studie med kanske enbart observationer.  

 

Utbildning ska förbereda studenterna för framtiden, men denna är delvis obekant. Oavsett 

vilka som tillfrågas finns en risk att svaren ger insikter som bättre passar i det förgångna än i 
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framtiden. Men hur blev då utfallet av vår studie? Informanternas upplevelser som vi erhöll 

genom individuella och personliga möten men med samma frågor som utgångspunkt kändes 

både  äkta och reflekterande. Samtliga intervjupersoner ville generöst ge en fördjupad och så 

tydlig bild som möjligt gällande utbildningens bidrag till förkovran och trygghet inför den nya 

yrkesrollen. Även den viktiga pusselbiten som innehöll förväntan från omgivningen på  

speciallärarkompetensens innehåll fick intressanta svar. Efter många genomläsningar utav 

våra sammanställda svar kunde vi se flera liknande reflektioner gällande vissa moment i 

utbildningen som t.ex. funderingar kring litteraturval och inte minst den stora behållningen 

utav kommunikation och samtal med andra studenter. Personliga erfarenheter som delats 

under seminarium eller vid annan typ utav redovisning fick stort utrymme och mycket positiv 

feedback. Samtidigt kändes det också intressant att få ta del utav det våra informanter upplevt 

och värderat olika. Skiftande bakgrund med olika anledningar till varför våra intervjuobjekt 

valt att gå utbildningen, bidrog till att även förväntningarna såg olika ut och infriades på olika 

nivåer. Vi upplevde absolut att vi fick ta del utav intressanta svar, fick en bra bild, och genom 

informationen hur informanternas arbetssituation formats och såg ut idag, vid intervjutillfället, 

fick vi svar på om de känt sig rustade. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Stort engagemang från privatpersoner i ett historiskt perspektiv har bidragit till den skolform 

som idag lett fram till behovet av utbildningen speciallärare med specialisering mot elever 

med utvecklingsstörning. Initiativ har tagits från både kvinnor och män med olika bakgrund 

men med en gemensam drivkraft att förbättra både tillvaro, förutsättningar och möjlighet till 

utveckling för människor med utvecklingsstörning och att kunna ge förutsättningarna för 

familjer med ett funktionshindrat barn att få leva och ta del utav ett liv som på många plan 

stämmer överens med samhället i övrigt. Pedagoger med denna speciallärarkompetens möter 

elever med väldigt skiftande behov och utbildningen inför denna examen har en komplex 

uppgift att förbereda och rusta studenterna inför kommande arbetsuppgifter.  

 

För Vygotskij (Strandberg, 2005) står kulturen för det givna och historia är den process där vi 

genom personliga initiativ förändrar kulturen. Det är så våra intervjupersoner ser både sitt 

uppdrag och sin utbildning och sin yrkeskompetens, som en chans att få vara en del utav 

historia och kunna förändra kultur och förutsättning för framtida elever. Utbildarna kanske 
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riskerar att tappa olika eller viktiga delar för att bygga pedagogernas helhet, men stimulans 

som motiverar och riktar sig till alla är en utmaning. Frågan gällande hur och om studenternas 

lärare faktiskt sätter sig in i allas skiftande förkunskaper och kanske efter utvärdering kan 

nyansera material och kunskaper som ska förmedlas, så att bättre förutsättningar skapas, fanns 

hos våra intervjupersoner. Studenterna har olika skäl för sina studier och med det sannolikt 

också olika krav, framförallt i en utbildning på avancerad nivå där deltagarna sedan tidigare är 

examinerade pedagoger med arbetslivserfarenhet. 

I våra intervjuer kan vi utläsa att efter genomgången utbildning så upplevde våra informanter 

sig rustade när det gällde arbetsuppgifterna med och tillsammans med eleverna men det som 

var nytt och ovant blev istället att möta kolleger utifrån en annan plattform. Att möta 

arbetskollegor genom en ny pedagogisk roll var och kändes ovant och om detta hade varit 

möjligt att förutse eller förbereda är svårt att svara på, möjligen i form utav intervjuer med 

pedagoger som just upplevt samma rollbyte. Enligt Dewey (2005) har arbetskollegorna en stor 

betydelse oavsett arbetsplats och i arbetet hur man bygger framåt och utvecklar pedagogik. 

Aktuellt för flera utav våra informanter blev byte utav arbetsplats efter färdig examen som 

speciallärare och det kan absolut tyda på att utbildningen påverkat, att den nya pedagogiska 

rollen behövde en ny plattform. Upplevde våra informanter att de uppnått mästarnivån 

(Nielsen & Kvale, 2000) som utexaminerade speciallärare? De var och är nöjda idag, 

möjligen på lite skiftande sätt. Utbildningen kanske inte tog dem till deras nuvarande 

arbetsplats men de upplever att studierna bidrog till både insikt och förkovran, vi hörde trots 

en del kritiska toner en stolthet av att vara speciallärare. Intervjupersonerna hade insikt i hur 

elever och föräldrar till elever med utvecklingsstörning upplever skolan och vardagen och 

under 1900-talets århundrade upplevde sin situation. Det var en situation som samhället hade 

bestämmelser för och kring, vilken mestadels visade på ingen eller liten möjlighet till att själv 

kunna påverka. Att fundera kring etiska problemställningar och hur ett arbetslag tillsammans 

kan arbeta för att lösa en konflikt ser våra intervjuade pedagoger som en värdefull förkovran. 

Ingen av våra informanter ville ha fortbildningen ogjord, den hade, fast på skiftande sätt, 

absolut lyft deras kompetens och gett fler verktyg oavsett ny eller gammal arbetsplats, det 

blev inte bara ett dokument på genomgången utbildning. Även om varje elev är ny, unik och 

olik så hade våra intervjuade pedagoger nu med sig inte uteslutande sina egna erfarenheter 

utan också kursdeltagarnas upplevelser och berättelser som de frikostigt delat med sig utav. 

Samtal, diskussioner och möten med andra pedagoger var en genomgående vinst, som hade 

bidragit till både självinsikt och mer att relatera till i nya situationer. 
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Vi speciallärare har en känslig och viktig uppgift framför oss, att om möjligt försöka få en 

insyn i hur våra tilltänkta elever vill utvecklas, vad de både önskar och även behöver lära sig, 

för att möta en alltmer komplicerad vardag. En vardag som idag i sig rymmer mycket 

hjälpmedel, men som inte våra elever alltid är självklara brukare utav. Här får vi skiftande 

upplevelser utav våra tillfrågade pedagoger. Några funderade inte alls kring önskemål om mer 

info eller kanske praktik gällande hjälpmedel medan en av våra informanter gärna sett en 

grundligare medicinsk genomgång för att bättre förstå och kunna möta personal i 

habiliteringen, få insyn i vardag och arbetsuppgifter för den närliggande gruppen 

arbetskollegor. Vi tycker oss se att det brister i deras insikter om vilka didaktiska färdigheter 

de utvecklat under utbildningen. Svaren har mer fokus på intervjupersonernas 

känsloupplevelse av utbildningen, vilket i sig fanns i vår frågeställning. Att vara svensklärare 

för att gå grav språkstörning är kanske mer självklart än vilken bakgrund pedagoger med 

inriktning mot utvecklingsstörning ska ha. Erfarenheterna varierar, eftersom vilken 

lärarutbildning som helst ger inträde så länge den sökande arbetat i 3 år.  

 

Centralt i undervisningssammanhang är att via fungerande kommunikation, kunna förmedla 

och delge kunskaper som ska och bör inhämtas, men kanske också vara lyhörd för kunskaper 

som efterfrågas utav studenten själv och hennes omgivning och om möjligt modifiera. Här 

kan vi tydligt se att studenternas ifrågasättande svar gällande innehållet i utbildningen delvis 

beror på att de inte har haft full insikt i kursmålen och utifrån dessa mål val utav 

studentlitteratur och föreläsningar. Deras skäl till att studera är skiftande, ingen vet ju exakt 

vad som väntar. Detta var egentligen inte alls något som våra intervjuobjekt funderat över 

innan påbörjad utbildning men som blev väldigt tydligt under utbildningens gång då 

reflektioner över material och diskussioner ökat förståelsen och vidden utav yrkesrollen. Både 

under och efter utbildningen upplevde våra informanter att detta med att få ta del utav andras 

erfarenheter samt även att få delge sina egna upplevelser betydande och viktigt. Att i 

seminarium och diskussioner kring litteratur eller i mer praktiska gruppövningar få möta både 

andra studenter och föreläsare var värdefullt. Frågor om och kring hur de svagaste eleverna 

ska bemötas, Elmgren & Henriksson (2013), får både bra och många svar i pedagogernas 

delade erfarenheter men självklart också via gemensamma föreläsningar. Språket har en 

kommunikativ och social funktion som studenter ska utveckla tillsammans enligt Säljö (2014) 

och detta tränades både via muntliga redovisningar utav löpande arbeten med respons från 

kurskamrater, som genom skriftliga inlämningsuppgifter som var en stor del utav 

utbildningen. 
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 Avslutningsvis finns det tankar kring vad våra informanter kanske saknar i sin kompetens 

men dessa brister behöver inte vara kopplade till speciallärarutbildningen. Det är många delar 

som bidrar till helheten och bl.a. organisationen som chefer och kollegor har ett stort 

inflytande över hur våra intervjuade pedagoger upplever sina respektive arbetssituationer och 

arbetsplatser. Förväntningar, som säkert ser olika ut beroende på vem våra färdigutbildade 

speciallärare möter, spelar stor roll för upplevelsen av hur rustad man känner sig inför nya 

arbetsuppgifter. Kanske är det just omgivningens förväntningar som formar den nya 

arbetsrollen och arbetsuppgifterna och utbildningens titel blir en rubrik för vad omgivningen 

tror att kollegan, vår informant, kan och har förkovrat sig i.                             

I studieperspektivet är det viktigt att känna att utbildningen har ett tydligt syfte och är 

meningsfull. Samtliga informanter var och är rörande överens om att det var en intim 

utbildning på så sätt att bättre självkännedom, som ju var ett kunskapsmål som återkom under 

flera delmoment, var en viktig komponent, en hjälp i många sammanhang både på och utanför 

arbetsplatsen. Informanterna var positiva till hur utbildningen gett utrymme för studenterna att 

dela med sig utav självupplevda svårigheter och att förmedla lösningstekniker vid 

problemsituationer. Detta var genomgående hos pedagogerna som vi intervjuade. Att få delge 

både egna upplevelser samt att få ta del utav andras erfarenheter var en viktig ingrediens vid 

de schemalagda campusdagarna. Dagens studenter har olika skäl för sina studier och också 

olika krav på vad studierna ska ge men sammanhang och meningsfullhet, enligt Antonovskys 

KASAM, är viktiga komponenter.   
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    Bilaga A 

Missivbrev till kursansvariga 

 Linnéuniversitetet Växjö 

Institutionen för pedagogik 

Till dig som är kursansvarig på utbildningen Speciallärare, specialisering mot utvecklingsstörning 

vid ett lärosäte i södra Sverige. 

Vi vänder oss till dig för att be om hjälp i samband med vår undersökning. Vårt självständiga arbete 

bygger på intervjuer med utbildade speciallärare, specialisering med inriktning utvecklingsstörning. 

Vi vill intervjua kolleger som examinerats i utbildningen vid det lärosäte där du tjänstgör. 

En lista med tio slumpartade namn vore önskvärt, med mailadresser eller telefonnummer. 

Vi skickar med det missivbrev vi vill skicka till dem. 

Tack på förhand. 

 

Vänliga hälsningar Annika Bengtsson och Marianne Elf Verrier 

Handledare:  

Universitetslektor Elisabet Frithiof Tel. 0470-70 80 14 

 

 

Du når oss på:    

ab222vy@student.lnu.se telefon xxxx-xxxx    me222nq@student.lnu.se  telefon xxxx-xxx 

 



 

 Bilaga B 

Missivbrev till de utvalda intervjuobjekten 

Linnéuniversitetet Växjö 

Institutionen för pedagogik 

 

Till dig som har gått utbildningen till speciallärare, specialisering mot 

utvecklingsstörning. 

  

Vi heter Annika Bengtsson och Marianne Elf Verrier och går utbildningen speciallärare 

specialisering mot utvecklingsstörning vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Att vi hör av oss till dig beror på att vi vill undersöka utbildningens betydelse för yrkesrollen.  

Vi vill studera uppfattningar och upplevelser utav utbildningen. 

 

Eftersom du är en av dem som gått klart den utbildning som denna studie rör och i och med 

detta är förtrogen med hela utbildningen, så hoppas vi få ta del av dina erfarenheter runt detta. 

Om du tillåter kommer vårt samtal att spelas in på en mp3 spelare. Den ljudfilen hanteras så 

att det endast är vi som kommer att lyssna på den. Spelaren kommer att förvaras inlåst i ett 

skåp hos en av oss som även har hand om nyckel. 

När vi skriver rent intervjun kommer det du sagt skyddas så att din identitet inte kan röjas. 

Vi vänder oss till 3 lärosäten i södra regionen för att inte riskera utpekande.  

Ditt namn samt dina personliga uppgifter byts ut så att man i texten inte kan spåra någon enskild 

person. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det utan att meddela varför. Du får 

intervjufrågorna i förväg för att i lugn och ro kunna ta del av dem. I början och under frågetillfället 

finns det möjlighet att ställa frågor angående vår undersökning. Har du frågor redan nu så är våra 

mailadresser med i slutet av brevet. 

 

Din medverkan är värdefull för oss. Är det svårt att träffas så är det möjligt att göra intervjun via 

skype eller facetime. 



 

 

 

Vänliga hälsningar 

Annika Bengtsson och Marianne Elf Verrier 

 

Du når oss på: ab222vy@student.lnu.se tel. xxxx-xxxx 

  me222mq@student.lnu.se tel. xxxx-xxxx 

 

Handledare: 

Universitetslektor Elisabet Frithiof tel. xxxx-xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga C 

Våra intervjufrågor 

 

Varför valde du en speciallärarutbildning som riktar sig till arbete inom särskola?  

 

Yrkeskompetensen är något som är i fokus i vår studie. Vad arbetade du med tidigare 

och på vilket sätt har denna kompetens och erfarenhet varit viktig för 

speciallärarutbildningen du nyligen gått igenom och för vad du gör nu?  

 

Hur ser du på utbildningens innehåll? Har du några specifika åsikter om 

examensmålen som krävde både insikt i kommunikationsförmåga samt 

självkännedom?  

 

På vilket sätt anser du att utbildningen rustat dig då för de arbetsuppgifter du möter i 

din vardag nu? Kan du ge exempel? 

 

Har utbildningen utvecklat dig didaktiskt? Ge gärna exempel? 

 

           Är det något som du nu saknar i din yrkeskompetens som du hade behövt få med dig? 

 

           Vad gör du nu idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga D 

 

Våra frågor vid pilotundersökningen. 

 

1)      Arbetade du inom särskoleverksamhet (grund-gymn-vux) eller vid träningsskola innan du 

påbörjade utbildningen speciallärare med inriktning mot elever med utvecklingsstörning? 

 

2)      Motsvarade utbildningen ungefär dina förväntningar?  

Om nej…fortsätt på fråga 3, om ja gå vidare till fråga 4. 

 

3)      Vad var det som blev annorlunda, något som du hade önskat mer utav? 

 

4)      Känner du dig redo att möta arbetsuppgifterna som du utbildats för?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga E 

Utbildningsplan 2014 

Fakulteten för samhällsvetenskap 

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 

Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng 

Special Teacher Programme, 90 credits 

Nivå 

Avancerad nivå 

Fastställande av utbildningsplan 

Fastställd 2012-09-05 

Senast reviderad 2014-03-12 

av fakultetsstyrelsen inom Fakulteten för 

samhällsvetenskap 

Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2014 

Förkunskaper 

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet: 

sådan lärar eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i 

grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt 

behörighetsförordningen, eller sådan fritidspedagogexamen eller motsvarande, som enligt 

behörighetsförordningen kan ligga till grund för behörighet att undervisa i särskolan 

och anställning i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. 

Programbeskrivning 

Speciallärarprogrammet leder till en yrkesexamen som speciallärare och omfattar 90 

högskolepoäng (hp). Syftet är att den studerande utifrån sina pedagogiska erfarenheter ska 

utveckla ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt inför ett kvalificerat pedagogiskt 

arbete i enlighet med målen för speciallärarexamen. 

Vid Linnéuniversitetet ges utbildning till speciallärarexamen med specialisering mot: 

utvecklingsstörning 

Kurserna inom denna specialisering är delvis gemensamma och samläses med övriga 

specialiseringar och specialpedagogprogrammet. 

Grundläggande i utbildningen är den integrativa relationen mellan teori och praktik. 



 

Studenternas erfarenhetsgrundade kunskap är viktig för att kunna tolka det innehåll som 

utbildningen behandlar och därmed utveckla kompetensen kring elever i behov av särskilt stöd. 

Dnr: 2014/7093.1.3 

Kurserna inom denna specialisering är delvis gemensamma och samläses med övriga 

specialiseringar och specialpedagogprogrammet. 

Grundläggande i utbildningen är den integrativa relationen mellan teori och praktik. 

Studenternas erfarenhetsgrundade kunskap är viktig för att kunna tolka det innehåll som 

utbildningen behandlar och därmed utveckla kompetensen kring elever i behov av särskilt stöd. 

För att de studerande ska kunna utveckla sådan kunskap och förmåga, som krävs för att 

självständigt arbeta som speciallärare för elever mottagna i särskolan och 

gymnasiesärskolan eller vuxna i särskild utbildning kommer 

innehållet att belysas utifrån individ, grupp och organisationsnivå. 

Mål 

För att uppnå speciallärarexamen gäller de allmänna målen i 1 kap. 9§ i Högskolelagen. 

Därutöver gäller de nationellt fastställda målen för speciallärarexamen angivna nedan 

under denna rubrik (Högskoleförordningen (1993:100). 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 

att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd, eller för 

vuxna i särskild utbildning. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuell forsknings och 

utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 

l visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv, 

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

stimulans av denna, visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning 

l visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och fördjupad kunskap om 

barn, elever och vuxna med utvecklingsstörning och deras allsidiga 

kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, 

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

olika lärmiljöer, 

visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram 



 

för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som 

rör lärande och kunskapsutveckling hos barn, elever och vuxna med utvecklingsstörning, 

visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 

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

barn och elever, 

visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där eleven får 

sin undervisning och vistas under skoldagen 

visa fördjupad förmåga till att individanpassa arbetssätt, för barn och elever i behov av särskilt 

stöd. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

visa självkännedom och empatisk förmåga, 

visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forskningsochutvecklingsarbete, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

visa självkännedom och empatisk förmåga, 

visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings och utvecklingsarbete, visa insikt 

om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper 

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin 

kompetens 

 

Programspecifika mål 

För speciallärarexamen ska studenten: 

visa fördjupad kunskap om betydelsen av genus, social tillhörighet och etnicitet i 

det specialpedagogiska arbetet, 

visa kunskap om, och förståelse för betydelsen av digitala verktyg för barn, elever 



 

och vuxna i behov av stöd i språk, skriv och läs eller matematikutveckling, samt förmåga att 

praktiskt behärska grundläggande användning 

visa kunskaper om elevers andraspråksinlärning, visa fördjupad förståelse för hur miljön kan 

verka funktionshindrande. 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Innehåll och struktur 

Programöversikt 

Speciallärarprogrammet är en distansutbildning med obligatoriska fysiska träffar vid 

Linnéuniversitet i huvudsak varannan vecka. Utbildningen bedrivs med hjälp av en 

webbaserad lär plattform varför tillgång till internet erfordras. 

Utbildningen ges i tre block om 20 hp och avslutas med ett block om 30 hp (avslutande 

block kan omfatta 1,5 termin). 

I det inledande blocket tas olika perspektiv på specialpedagogik upp. Det syftar till att 

vidga studenternas syn på det specialpedagogiska området och att skapa en gemensam 

bas om språk och begreppserövring ur första och andraspråksperspektiv samt, ge grunder inom 

fältet för utvecklingsstörning. 

Det första blocket syftar dessutom till att lägga en grund för ett vetenskapligt och professionellt 

förhållningssätt till den pedagogiska praktiken och reflektioner över eget och andras 

förhållningssätt i mötet med människors olikheter. 

Det andra blocket syftar till att utveckla kunskaper om människors och gruppers olika 

förutsättningar, intressen och motiv i relation till olika lärmiljöer. Med samtalet som redskap 

utvecklas i block två den vetenskapliga och professionella progressionen. 

Samtidigt fortsätter kurser specifika för specialiseringen. 

I det tredje blocket fördjupas specialiseringsområdet och kompetensen att möta elever i behov av 

särskilt stöd. Dessutom studeras skolutveckling och ledarskap. I detta block 

läser den studerande en kompletterande, valbar kurs (utanför egen specialisering). 

Det fjärde blocket fokuserar på vetenskapliga frågor och professionsfrågor i relation till den 

kommande pedagogiska praktiken. Under detta avslutande block skall studenten 

inom ramen för kursfordringarna genomföra ett självständigt arbete (examensarbete). 

Kurser i programmet: 

Kursernas ordningsföljd kan komma att ändras. 

År 1/ Block 1: Att möta och kritiskt granska det specialpedagogiska området, 20 

hp 



 

Kurs 1: Perspektiv på specialpedagogik, 10 hp (G2F) 

Kurs 2: Professionellt förhållningssätt I: Erfarenhet och vetenskap, 5 hp (G2F) 

Kurser i programmet: 

Kursernas ordningsföljd kan komma att ändras. 

År 1/ Block 1: Att möta och kritiskt granska det specialpedagogiska området, 20 

hp 

Kurs 1: Perspektiv på specialpedagogik, 10 hp (G2F) 

Kurs 2: Professionellt förhållningssätt I: Erfarenhet och vetenskap, 5 hp (G2F) 

Kurs 3: Uppmärksamma och utreda funktionshinder i elevers lärmiljöer I, 5 hp (A1N) 

Block 2: Att förstå människors olikheter i pedagogiska verksamheter, 20 hp 

Kurs 1: Specialpedagogik, sociala strukturer, grupper och kulturer, 5 hp (A1N) 

Kurs 2: Uppmärksamma och utreda funktionshinder i elevers lärmiljöer II, 10 hp (A1F) 

Kurs 3: Professionellt förhållningssätt II: Vetenskaplighet och samtal, 5 hp (A1N) 

År 2/ Block 3: Att utveckla den pedagogiska verksamheten i relation till 

människors olikheter, 20 hp 

Kurs 1: Lärprocesser i särskola, gysär och särvux, 5 hp (A1F) 

Kurs 2: Professionellt förhållningssätt III: Vetenskaplighet och skolutveckling, 5 hp 

(A1F) 

Kurs 3: Kompletterande, valbar kurs (utanför vald specialisering): 

a) Matematikutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv, 10 hp (G2F) 

b) Språk, 

 

skriv och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv, 10 hp (G2F) 

c) Psykosocial utveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv, 10 hp (G2F) 

Block 4: Att problematisera och utveckla verksamheten, 30 hp 

Kurs 1: Vetenskapliga metoder och utvärdering, 10 hp (A1F) 

Kurs 2: Specialpedagogisk kurs med valbart tema, 5 hp (A1F) 

Kurs 3: Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp (A1F) 

Arbetslivsanknytning 

För att kunskap som förvärvas i utbildningen ska kunna vidareutvecklas och omsättas i 

handling, samt leda till förändringar i praktiken, är möjligheterna till reflekterande processer vid 

arbetsplatsen betydelsefulla. Stora delar av de arbetslivsanknutna delarna av utbildningen bygger 

på ett nära samarbete med skolledning och övrig personal på den egna arbetsplatsen. 



 

I utbildningen ingår studiebesök och fältstudier inom olika pedagogiska verksamheter där de 

studerandes rektorer samt speciallärare och specialpedagoger erbjuds att delta i träffar under 

utbildningen. 

Utlandsstudier 

Inom programmet ryms möjligheter till utlandsstudier. Dessa planeras i samråd med 

programrådsledare i enlighet med gällande utbildningsplan och kursplaner. 

Perspektiv i utbildningen 

Professionsbas och professionell progression 

Professionsperspektivet i speciallärarprogrammet framträder i integrationen mellan 

teoretisk kunskap, samtal mellan och inom yrkesgrupper samt de arbetslivsanknutna 

delarna. Det är genom växelverkan mellan dessa som den studerande skapar en kunskapsbas av 

olika erfarenheter som ligger till grund för professionsutveckling. Den 

studerande utvecklar gradvis förståelse för specialläraryrkets olika dimensioner och 

samtidigt en praktisk färdighet i att planera, genomföra och utvärdera undervisning. I 

kursplanemålen och examinationsuppgifter betonas den professionella progressionen. 

Speciallärarprofessionen kräver kommunikativ förmåga. Den studerande ska under sin 

utbildningstid utveckla lyhördhet samt hållbara språkliga färdigheter så att den studerande 

ändamålsenligt kan kommunicera sina kunskaper i samtal och skrift. 

Vetenskapligt förhållningssätt och progression 

Ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklas kontinuerligt genom studiernas nära koppling 

till didaktisk vetenskap och en medveten utveckling av kritiskt förhållningssätt, analysförmåga 

och förmåga att kommunicera sin kunskap muntligt och skriftligt. Genom att utveckla egna 

praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter samt genom att tillägna sig och kritiskt granska 

forskningsresultat förbereder sig den studerande för att utveckla yrkesområdet. 

Hållbar utveckling 

I programmet lyfts helhetssynen på barns och elevers möjlighet till lärande och socialisation 

utifrån grundtanken på hållbar utveckling med hänsyn till såväl den fysiska som den psykosociala 

miljön och betydelse av speciallärarens roll i detta sammanhang. 

Genus 

I programmet uppmärksammas olika perspektiv som berör genusfrågor och studenternas praktiska 

erfarenheter. 

Mångfald 

Programmet fokuserar på att utbildningen ska leda till att blivande speciallärare utvecklar ett 

professionellt förhållningssätt för att förstå och hantera barns och ungas varierande livsvillkor. 

Internationalisering 



 

Internationella perspektiv belyses genom litteratur som berör det specialpedagogiska 

forskningsfältet samt genom möten när internationella föreläsare besöker 

Linnéuniversitetet. 

Kvalitetsutveckling 

Institutionen för pedagogik har det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet. Ett 

av Nämnden för utbildningsvetenskap utsett programråd för de ordinarie utbildningarna 

verkar för att stärka progression och kontinuitet i den redan befintliga speciallärarprogrammet 

samt för att respektive utbildningsmoment ska bidra till att studenterna uppnår examensmål och 

allmänna mål för högskoleutbildning. I programrådet är studenter och användare representerade. 

Systematisk uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt och på olika nivåer inom 

programmet. Syftet med uppföljningarna är framför allt att säkra och utveckla 

utbildningens kvalitet i form av måluppfyllelse, progression samt dess relation till det omgivande 

samhället och aktuell forskning. Centrala kvalitetsdimensioner i detta 

sammanhang är såväl demokratiska, vetenskapliga, pedagogiska som yrkesmässiga. 

Samtliga kurser följs upp genom en kursvärdering efter avslutad kurs. Programmet som helhet 

följs bland annat upp genom att studenterna i en programutvärdering ges möjlighet att framföra 

sina erfarenheter av och synpunkter på utbildningsprogrammet som helhet. 

Resultat från uppföljning och utvärdering diskuteras med studenter och lärare och 

Internationella perspektiv belyses genom litteratur som berör det specialpedagogiska 

forskningsfältet samt genom möten när internationella föreläsare besöker 

Linnéuniversitetet. 

Kvalitetsutveckling 

Kvalitetsarbetet sker systematiskt i syfte att säkra och utveckla utbildningens kvalitet i 

form av måluppfyllelse och progression, samt dess relevans för användare och relation till aktuell 

forskning. Kursvärderingar genomförs under utbildningens gång. Resultat av 

kurs och programvärderingar återkopplas till studenter, involverade lärare och 

programråd, samt finns tillgängliga vid lärosätet. 

Examen 

Efter genomförda studier på programmet, motsvarande de fordringar som finns angivna i 

Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för 

Linnéuniversitetet, kan studenten ansöka om examen enligt följande: 

Speciallärarexamen 

Postgraduate Diploma in Special Needs Training 

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset 

följer Diploma Supplement (engelska). 



 

Kursvärderingar genomförs under utbildningens gång. Resultat av 

kurs och programvärderingar återkopplas till studenter, involverade lärare och programråd, samt 

finns tillgängliga vid lärosätet. 

Examen 

Efter genomförda studier på programmet, motsvarande de fordringar som finns angivna i 

Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för 

Linnéuniversitetet, kan studenten ansöka om examen enligt följande: 

Speciallärarexamen 

Postgraduate Diploma in Special Needs Training 

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset 

följer Diploma Supplement (engelska). 

Övrigt 

Förkunskapskrav inom programmet 

Särskilda förkunskapskrav finns för kurser inom programmet. När i programmet sådana 

förekommer framgår av strukturplanen i utbildningsplanen. Vilka förkunskapskraven är preciseras 

i respektive kursplan. 

Beviljat av huvudman 

Dessutom krävs godkännande av skolhuvudmannen för studier inom Lärarlyftet II. 

Extra kostnader för studenten 

Fältstudier kan komma att medföra extra kostnader för den studerande. 

 

 


