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Titel 
Det kommunikativa lapptäcket som verk och värk. 

En studie om och med speciallärare med särskilt fokus på språk-, skriv- och  

läsutveckling. 

 

English title 
The communicative patchwork as magnificent work and ache. 

A study about and with special education teachers in focus on language, writing and 

reading development. 

 

Abstrakt 
Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till 

elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera 

kvalitativa aspekter viktiga för yrket. I bakgrunden beskrivs relationellt perspektiv samt 

språkliga dimensioner. De centrala begreppen lärande, kommunikation och delaktighet 

genomsyrar hur speciallärare förhåller sig till elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

samt kvalitativa aspekter viktiga för yrket.  Som metod har semistrukturerade intervjuer 

med enskilda speciallärare kunnat användas som grund för mer reflexiva 

frågeställningar. Dessa har besvarats vid ett gemensamt tillfälle med alla informanter 

närvarande. Med hermeneutik och semiotik som teoretiskt ramverk tolkas och 

förmedlas resultatet i relation till syfte och problemformuleringar. 

 

Resultatet visar att speciallärare förhåller sig till elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

i relation till lärandefokus, organisering av stöd, elevers ålder, eleven i fokus, 

samverkan i fokus, reflexiv anpassning, kommunikativ anpassning, anpassningar för 

elevers självkänsla och självförtroende, yrkesrollens diskrepans samt yrkesrollens 

främjande betydelse. I studien framkommer pedagogisk medvetenhet, inflytande, tid 

och pedagogiska möten som viktiga aspekter för specialläraryrket. I resultatet som 

helhet synliggörs ett utrymme, vilket i relation till specialläraryrket bör förvaltas 

omsorgsfullt och skapas kommunikativt i förhållande till vilka krafter som påverkar 

pedagogiskt verk och/eller pedagogisk värk. 

 

Nyckelord 
Delaktighet, inflytande, kommunikation, lärande, pedagogisk medvetenhet, pedagogiska 

möten, relationellt perspektiv, relationell specialpedagogik, speciallärare inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling, specialpedagogik och tid. 
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1 Inledning 
Att arbeta som speciallärare i dagens Sverige kan se olika ut, men även att yrkesrollen 

kan skilja sig åt så finns det arbetsuppgifter som är desamma. Detta framkommer i en 

enkätstudie och forskningsrapport av Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina 

Klang, Gunnlaugur Magnusson och Claes Nilholm (2015). Som exempel kan nämnas 

att speciallärare i stor utsträckning ägnar sig åt individuell undervisning, undervisning i 

mindre grupp, samverkar med elevhälsa och vårdnadshavare, genomför utredningar, 

skriver åtgärdsprogram och dokumenterar (a.a.). Gemensamt för speciallärare är att 

förhålla sig till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i relation till alla de 

pedagogiska frågeställningar som uppstår, vilket framkommer i examensordningen 

(SFS 2011:186). Det finns olika speciallärarinriktningar och i det här arbetet är det 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling som finns representerade. 

 

SFS (2011:186) uttrycker att speciallärarexamen är en påbyggnadsutbildning och 

behörighet ges den som har en lärarexamen med sådana ämneskunskaper som 

respektive specialisering avser. Speciallärarexamen omfattar 90 högskolepoäng på 

avancerad nivå. I examensordningen formuleras inledningsvis det övergripande målet 

att studenten ska ”visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta 

som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd”. Den här 

målformuleringen relateras sedan till andra begrepp av mer överordnad betydelse; 

kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt. (a.a.) 

 

På något sätt är den beprövade erfarenheten – precis som begreppet antyder – en egen 

upplevd erfarenhet som både prövas och omprövas. Den sortens kunskap förklaras av 

Christer Stensmo (2007) som yrkeskunskap grundad i praktiken. Enligt Stensmo (a.a.) 

innehåller vetenskapen en studie av något verklighetsförankrat (empiri), ett 

tillvägagångssätt (metod) och en föreställning som förklarar, beskriver och/eller ger 

förståelse för framträdande förhållanden (teori). Vetenskap kan förmedlas med hjälp av 

språk, enligt Bengt Molander (1988). Språk kan ses som en distinktion mellan en mer 

social och dynamisk aktivitet samt en mer abstrakt och strukturell sida men också hur 

dessa språkfunktioner relateras till varandra (a.a.).  

 
Språket är viktigt, och det finns i den offentliga sfär som vi umgås i och kan kommunicera 

i. Vad står ordet ”vetenskap” för? Vad är dess innebörd? Att ställa, och försöka besvara, de 

frågorna är förvisso inte bara att ställa frågor om nakna ord isolerade från verkligheten (a.a. 

s. 102). 

 

Språket kan ges generell betydelse vilket Ann Ahlberg (2013) beskriver i sättet att 

diskutera specialpedagogik utifrån KoRP, ett kommunikativt och relationsinriktat 

perspektiv, som tar sin utgångspunkt i processer som handlar om lärande, 

kommunikation och delaktighet. De empiriska studier som gjorts riktar intresset till 

kunskapsbildning för alla elever men i synnerhet för de elever som befinner sig i 

svårigheter för att nå samtliga utbildningsmål. Pedagogisk inkludering kan möjliggöras 

med hjälp av förutsättningar och villkor i relation till det handlingsutrymme som 

återfinns för elevers lärande, kommunikation och delaktighet. Med hjälp av KoRP kan 

den pedagogiska praktik som omfattar respektive skola förstås och förklaras men också 

leda till förändringar och utveckling. (a.a.) 
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Specialpedagogikens uppdrag är att skapa villkor och förutsättningar som befrämjar alla 

elevers lärande. Arbetet rör sig i spänningsfältet mellan skolors organisering, undervisning 

och elevers lärande och påverkas av kulturer och diskurser i den lokala skolan (a.a. s. 94 – 

95). 

 

Lärande, delaktighet och kommunikation (jfr Ahlberg a.a.) kan också på ett mer 

specifikt plan relateras till specialläraryrket. Det här självständiga arbetet avser att ge en 

djupare förståelse för yrkesrollen som speciallärare med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling för grundskolans elever. En sådan djupare förståelse relateras till 

huvudrubrikens metafor om lapptäcket och i det framväxande lapptäckets mönsterbild 

beskrivs både likheter och olikheter i relation till dess delar samt helheten. I det här 

självständiga arbetet kommer både dess delar och helheten kunna ge en bild av 

speciallärares yrkesroll. 

 

Min förhoppning är att det här arbetet kan bidra till förmågan att använda och utveckla 

den speciallärarkompetens som finns att tillgå i utbildningssystemet. En sådan tanke kan 

relateras till Stensmo (2007) som uttrycker hur kompetens grundas i kunskaper av både 

teoretisk och praktisk karaktär samt utvidgas med hjälp av värderingar och färdigheter. 

Fortsättningsvis används begreppen speciallärare samt specialläraryrket och även om 

inte inriktningen språk-, skriv- och läsutveckling anges så är det den som åsyftas.  

 

 

2 Bakgrund 
Perspektiv kan användas inom det specialpedagogiska kunskapsfältet som ett sätt att 

förhålla sig till en utblick, enligt Ahlberg (2013). Ett perspektiv som återfinns i 

specialpedagogisk forskning är det relationella perspektivet (a.a.). Bakgrunden i det här 

arbetet utgår från relationellt perspektiv som sedan ställs i ljuset av språkliga 

dimensioner. Sådana dimensioner avser att ge en större förståelse för relationellt 

perspektiv. Ahlberg (a.a.) menar att inom olika perspektiv i specialpedagogisk forskning 

ryms dimensioner som kan vara svåra att förklara med hjälp av modeller med tanke på 

att forskning befinner sig i en slags rörelse och hela tiden utvecklas. I det relationella 

perspektivet fokuseras och förklaras mötet mellan enskilda elever och omgivande miljö 

som ett sätt att förstå de problem som uppstår i skolan (a.a.). Relationellt perspektiv kan 

därför ses som ett sätt att påvisa möjligheter. Sådana möjligheter kan med hjälp av 

språkliga dimensioner relateras till betydelsen av struktur, dynamik och kreativitet (jfr 

Molander 1988). I bakgrundens relationella perspektiv och språkliga dimensioner 

beskrivs komplexiteter inom kunskapsområdet specialpedagogik.  

 

2.1 Relationellt perspektiv 

Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) beskriver hur relationell pedagogik kan förstås 

utifrån fyra nivåer; pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk 

rörelse och teoretisk diskurs i ett utbildningsperspektiv.  

 

I pedagogiska möten och pedagogiska tillvägagångssätt blir intersubjektivitet och 

ömsesidiga processer centrala (Aspelin & Persson 2011). I sin interaktionistiska analys 

uttrycker Aspelin (2003) att sådana möten och tillvägagångssätt fokuserar 

kommunikation, interaktion och mellanmänskliga relationer. I undervisningssituationer 

ges begreppen lärande och kunskapsutveckling en innebörd av dimensioner som är 

kognitiva, praktiska, emotionella, sociala och estetiska (a.a.). I arbetet för 

kunskapsutveckling och lärande behöver utgångspunkten vara vem som möts, vilket inte 

bara Aspelin (2003, 2013) betonar utan även Moira von Wright (2001). Här blir det 
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tydligt att relationen får betydelse, vilket också Aspelin (2003) ger uttryck för. Däremot 

finns det ett kritiskt ställningstagande till att dessa skapas likt något som är bestämt på 

förhand eftersom det i mellanmänskliga relationer, kommunikation och interaktion mer 

handlar om hur intersubjektivitet och ömsesidiga processer tillåts växa (a.a.). Enligt 

Aspelin (2015) är det grundläggande att enskilda elevers prestationer utgår från att 

relationer existerar. Förhållandet mellan prestation och relation handlar om en 

närvarande och nästintill oskiljaktig relationsprocess. (a.a.) 

 

Aspelin och Persson (2011) menar att pedagogisk rörelse i ett utbildningsperspektiv kan 

ställas i relation till skolutveckling och förändringar av mer strukturell karaktär. Ordet 

rörelse ges en betydelse av ett mer systematiskt arbete i skolorna och i olika 

sammanhang är samverkan i kombination med relationellt perspektiv det centrala. En 

sådan organisering och mer formell syn på mötesstrukturer kan ske kollegialt med 

professionella samtal som fokuserar både lärande och social miljö. (a.a.)  

 

Enligt Aspelin och Persson (2011) handlar relationell pedagogik också om en slags 

teoretisk kommunikation kring utbildning. Begrepp som är relevanta i sammanhanget 

och inbegriper en viss logik kan då användas för att diskutera utbildning utifrån ett 

relationellt perspektiv (a.a.). I utbildningssammanhang anses aspekterna 

individualisering och socialisering ha betydelse (Aspelin 2015; Aspelin & Persson 

2011). Samtidigt som tillägnandet av färdigheter och förmågor betonas när utbildning 

diskuteras i relation till enskilda elevers kunskapsutveckling så diskuteras också en 

socialiseringsaspekt. Enskilda elever utbildas för och i relationer av social karaktär samt 

i relation till ett samhällsperspektiv eftersom anpassning till exempelvis rådande 

funktioner, normer och roller ges betydelse. Det som sker mellan människor framträder 

som både betydelsefullt och demokratiskt gällande lärandets hur och vad. (a.a.) 

 

Folke Vernersson (2012) diskuterar didaktiska konsekvenser av begreppet kvalitet. 

Dessa beskrivs som antingen objektiva i förhållande till hur kvantifiering används för 

att identifiera och bestämma egenskaper av kvalitet eller subjektiva i förhållande till hur 

mänskliga värderingar lägger grunden för hur variation av kontext och perspektiv 

bestämmer egenskaper av kvalitet. Tre synsätt påvisas hierarkiskt i ett försök att 

definiera begreppet kvalitet. I det uppräknande synsättet står elevernas lärande och 

undervisning i centrum och vissa indikatorer synliggör kvalitet. Sådana indikatorer kan 

vara effektivitet, produktivitet, elevinflytande, individualisering, elevmotivation och 

inkludering. I det interaktiva synsättet återfinns relationellt perspektiv eftersom 

begreppet kvalitet blir situationsbundet och beroende av person. Kärnpunkten utgörs av 

mänskliga möten i relation till hur undervisning och lärande interageras utifrån 

kommunikation, lyhördhet och reflektion. I det helhetsorienterade synsättet fokuseras 

lärandets och undervisningens yttre och inre faktorer. Sådana ramfaktorer försöker 

beskriva de förutsättningar, resultat och processer som finns samlat i verksamheten. 

(a.a.) 

 

Aspelin (2012) poängterar hur teoretiska begrepp fortfarande saknas till stor del när 

betydelsefull kvalitet i utbildningssammanhang diskuteras. Även att relationellt 

perspektiv fokuseras alltmer i diskurser gällande utbildning så domineras denna 

fortfarande av individcentrerat fokus. I pedagogiska relationer framträder dimensioner 

av samvaro och samverkan. Handlingar som är målmedvetna för att elevers lärande ska 

bli produktivt verkas för i samverkan medan oförutsägbara händelser av skeenden som 

är existentiella verkar i samvaron. (a.a.) 
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Det relationella perspektiv som lyfts fram (jfr Aspelin 2003, 2013, 2015; Aspelin & 

Persson 2011; von Wright 2001) kan ställas i relation till speciallärares examensordning 

(SFS 2011:186) som fokuserar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Annette Byström (2018) menar att 

speciallärarrollen något förenklat består av ett tredelat uppdrag gällande utredning, 

undervisning och utveckling. I en fördjupad kompetens av barns och elevers språk-, 

skriv- och läsutveckling framträder hur fokus på medvetenhet av språklig tillgänglighet 

ges betydelse, enligt Byström och Bruce (2018). I relation till elevers språkliga 

förmågor och pedagogisk miljö bör språkliga möjligheter fokuseras. I speciallärares 

tredelade uppdrag återfinns en relation som hanterar pedagogiskt stöd till språk samt tal- 

och skriftspråkande. Speciallärare kan planerara och genomföra språklig tillgänglighet i 

och för lärande. Detta omfattas också av speciallärares kunskaper i att bedöma, förnya, 

komplettera, reflektera samt arbeta kollegialt. (a.a.) 

 
2.1.1 Språkliga dimensioner 

Språkliga dimensioner kan relateras till sociokulturellt perspektiv eftersom samspelet 

med andra blir betydelsefullt vid skapande av ny kunskap, enligt Roger Säljö (2014). 

Hur tidigare kunskap används i processer som är interaktionella, gemensamma, sociala 

och kommunikativa ges därför stort utrymme (a.a.). Det här arbetet kommer i viss mån 

att konkretisera och ge exempel på språkliga förutsättningar som kan ha betydelse för 

enskilda elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Likväl som det kan handla om en slags 

pedagogisk sårbarhet som hindrar elever i sin språk-, skriv- och läsutveckling, vilket 

Barbro Bruce, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson och Eva Sventelius (2016) 

diskuterar ingående, så kan det också handla om språkliga diagnoser. I boken Utredning 

av läs- och skrivsvårigheter (2010), som Britta Ericson är redaktör för, framkommer hur 

pedagogiska, psykologiska, medicinska, sociala, språkliga och motoriska infallsvinklar 

kan leda till diagnoser på individnivå. Det kan handla om språklig medvetenhet, dyslexi, 

läs- och skrivsvårigheter och/eller flerspråkighet (a.a.). Det här arbetet är inte tänkt att 

påvisa alla typer av språklig sårbarhet som kan förekomma utan det primära i 

sammanhanget är att få syn på hur ett pedagogiskt arbete kan te sig för att stödja språk-, 

skriv- och läsutveckling. 

 

Linda Plantin Ewe (2018) poängterar att speciallärares arbete genomsyras av 

samtalsförmågan. Här menar jag att i kommunikation synliggörs delaktighet och 

interaktion vilket tillskriver vikten av att lära tillsammans (jfr Säljö 2014). Även ett 

demokratiskt perspektiv tangeras vilket kan relateras till demokratiska 

kunskapsprocesser (Holmstrand 2006). Ny kunskap kan skapas i demokratiska 

kunskapsprocesser när olika erfarenheter möts och syftet är att stärka individers och 

gruppers utvecklingspotential (a.a.). Maria Kragh och Linda Plantin Ewe (2018) 

framhåller att speciallärares funktion som kvalificerad samtalspartner utgår från 

förmågan att lyssna, bemöta, ställa frågor samt skapa utrymme för reflektion och 

tydlighet. Eftersom elevernas lärande är i fokus är speciallärares huvuduppdrag riktat 

för att elever ska lyckas med hjälp av exempelvis anpassningar av lärmiljö, pedagogik 

och bedömningspraktiker (a.a.). Enligt Dylan Wiliam (2012) blir bedömningsprocessen 

central i det som sker mellan undervisning och lärande. 

 

Inledande målformulering i examensordningen lyder att studenten ska ”visa sådan 

kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn 

och elever i behov av särskilt stöd” (SFS 2011:186). En utredning ska ligga till grund 

för beslut gällande särskilt stöd och ett arbete för elever i behov av särskilt stöd är 

kvalitativt och kommunikativt i riktning att eleven minst ska nå angivna kunskapskrav, 
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enligt Skolverket (2014). Sådant arbete kan relateras till både nutid och framtid 

eftersom målsättningen är att eleven så småningom ska nå den måluppfyllelse som 

krävs samtidigt som den historiska delen utgörs av ett utredningsförfarande i 

förhållande till otillräcklig måluppfyllelse (jfr a.a.). Plantin Ewe (2018) vill utmana 

praxis och beskriver hur proaktivt arbete faller inom ramen för speciallärares arbete men 

i relation till det reaktiva förhållningssätt som påvisar att särskilt stöd ska föreligga 

speciallärares arbete (jfr SFS 2011:186) kan specialläraryrket ses som individcentrerat 

pedagogiskt arbete. Petri Partanen (2012) utmanar vad individnivå kan betyda i 

diskussionen kring förebyggande elevhälsoarbete. Ett sådant arbete är målmedvetet 

samt uthålligt och genomsyras av verksamhetens alla medarbetare (a.a.). När individens 

utveckling fokuseras finns risken att lösningar genomförs som individuella (Partanen 

2007). Här menar Jan Håkansson (2011) och Partanen (2012) att medarbetares 

samarbete och dialog utifrån nivåerna grupp och organisation kan leda till 

utvecklingsmöjligheter på individnivå men förutsätter hur diskussion av värden och 

normer kommuniceras samt gestaltas interaktionellt. Byström, Catarina Grahm och 

Helena Sjunnesson (2018) uttrycker hur elevhälsans arbete kan förstärkas av 

speciallärares fördjupade kunskaper eftersom relationen lärande – hälsa både kan förstås 

och utvecklas utifrån vad språk och språkande kan betyda i främjande lärmiljöer. Då blir 

det möjligt för speciallärare att inneha uppdrag som är uppgiftsorienterade samt 

organisatoriska och båda bör i sitt närhetsfokus möjliggöra samverkan med all personal 

på skolan (a.a.).  Både nuläge och framtida möjligheter kan anses vara direkt 

förknippade med speciallärares arbete i relation till historiskt förfarande gällande 

särskilt stöd (jfr Skolverket 2014). I förhållande till speciallärares yrke ryms en 

exkludering av elever i examensordningens målformulering (jfr SFS 2011:186), 

åtminstone i en snäv och ganska bokstavlig tolkning av densamma. I förhållande till 

nämnda målformulering (a.a.) ska elever som riskerar att inte nå angivna kunskapskrav i 

princip invänta utredning och beslut av särskilt stöd (jfr Skolverket 2014) innan 

speciallärares pedagogiska arbete påbörjas.  

 

I den läroplan som omfattar grundskolan (Skolverket 2018) finns bland annat beskrivet 

skolans uppdrag och värdegrund, utbildningens övergripande mål och riktlinjer samt 

kursplaner med kompletterande kunskapskrav. Ett exempel är ämnet svenska. Språkliga 

och något mer generella förmågor för grundskolans elever handlar om att skriva, läsa, 

tala, samtala, lyssna, sakprosatexter, berättande texter, språkbruk, källkritik och 

informationssökning (a.a.). Exempelvis blir förmågorna läsa och skriva något mer 

specifika när de förklaras utifrån relativt vedertagna principer som dagens läs- och 

skrivforskning gärna relaterar till. Enligt Philip Gough och William Tunmer (1986) är 

läsning en produkt av den multiplicerande effekten av faktorerna avkodning och 

förståelse. Skrivning motsvarar på liknande vis produkten av den multiplicerande 

effekten av inkodning och budskapsförmedling, enligt Bente Hagtvet (2014). Här finns 

inte utrymme att djupare diskutera och problematisera dessa teorier men särskilt viktigt 

är att ändå reflektera över tal- och skriftspråkandets betydelse i dagens demokratiska 

informationssamhälle. För att ytterligare visa hur specifik förmåga ges stort utrymme i 

relation till generaliserande kontext exemplifieras hur godtagbara kunskaper för 

kunskapskravet gällande läsförståelse föregås av elevens avkodningsförmåga 

(Skolverket 2018). I slutet av årskurs 1 förväntas eleven kunna läsa meningar i texter 

som är elevnära med hjälp av helordsläsning och ljudningsstrategi. I slutet av årskurs 3 

ska eleven kunna läsa texter som är elevnära med flyt och då använda lässtrategier. 

Lägst godtagbara kunskaper för eleven i årskurs 6 är att använda lässtrategier för att 

kunna läsa sakprosatexter och skönlitteratur med flyt. Det sistnämnda kunskapskravet 
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utvidgas i slutet av årskurs 9 till att också omfatta elevens förmåga att använda olika 

särdrag i olika texter för att att välja och använda strategier vid läsning. (a.a.) 

 

I enlighet med styrdokument (jfr Skolverket 2014, 2018) kan speciallärare genomföra 

pedagogiska läs- och skrivutredningar. Margareta Carlström (2010) menar att sådana 

utredningar kan innehålla dimensioner av kvantitativa, kvalitativa och pedagogiska 

aspekter för att möjliggöra utveckling av elevens läs- och skrivförmågor. Här uttrycker 

Plantin Ewe (2018) att speciallärares kreativitet är nödvändig för att kritiskt granska hur 

språk-, skriv- och läsutveckling förverkligas i relation till resultat, undervisning, 

pedagogik och lärande. Sådan kreativitet kan relateras till Anna Henningsson – Yousif 

(2018) som menar att speciallärare kan bidra till skolans utveckling i den dagliga 

praktiken genom ett slags inifrånperspektiv när lärares analyser och erfarenheter ligger 

till grund för ett utvecklingsarbete av syftet med skolan, vilka krafter den besitter och 

hur ett förändringsarbete initieras. Sådant utvecklingsarbete kan relateras till Christer 

Fritzell (2012). Kunskap diskuteras i ljuset av pedagogisk styrbarhet med utgångspunkt 

i att pedagogiska resurser bör användas klokt i förhållande till yttre styrning. 

Förhållandet mellan formuleringsarena och realiseringsarena fördjupas till att också 

omfatta förhållanden inom respektive arena. Hur finansiering och politisk styrning 

formuleras har en given roll men också hur lärande kommuniceras och realiseras. Det 

gemensamma arbetet lyfts fram för att poängtera meningsfullhet och förståelse i en 

slags interaktionistisk kunskapsbildning som omfattar både kultur och samhälle. (a.a.) 

 

2.2 Centrala begrepp – lärande, kommunikation och delaktighet  

Centrala begrepp i det här arbetet är lärande, kommunikation och delaktighet (Ahlberg 

2013). Inom och mellan begreppen finns en interaktion som gör det svårt att hålla isär 

dem. Ahlberg (a.a.) menar att lärande, kommunikation och delaktighet är ”tre processer 

i skolans praktik som måste urskiljas och beaktas samtidigt” (s. 143). Begreppen 

presenteras var för sig men med stora beröringspunkter dem emellan. Därför återfinns 

de likt en väv i kommande stycken. De centrala begreppen utgår från Ahlberg (a.a.) och 

ställs i relation till delar ur en forskningsantologi, som Leif Mathiasson (2012) är 

redaktör för. I denna beskrivs perspektiv kring läraruppdraget som påvisar 

yrkesskicklighet, makt och status, lärande, bedömning, barn och unga, styrning och 

framtiden (a.a.). 

 
2.2.1 Lärande 

Enligt Ahlberg (2013) kan lärande förstås utifrån dess interaktionistiska egenskaper. Det 

är det faktiska mötet mellan individ och dess omgivning som ger betydelse för lärandet 

och fortsatt utveckling. Praktiknära lärande beskrivs som ett lärande för både elever och 

pedagoger. Som exempel lyfts individanpassad undervisning, balans mellan förmåga 

och krav, variation, möjlighetsfokus, det lustfyllda lärandet samt struktur och systematik 

i lärandet som olika sätt att uttrycka förhållningssätt när lärandet fokuserar elever i 

behov av särskilt stöd. För pedagogisk inkludering kan kommunikation ses som en 

avgörande faktor i förhållande till elevers möjligheter att uppnå utbildningsmålen. (a.a.)  

 

Lärande kan relateras till Mikael Alexandersson (2012) som menar att lärares 

yrkesskicklighet kan påverkas. Detta genom att lärare ges utrymme att utgå från egen 

praktik i syfte att – mot bakgrund av tidigare forskning – ställa nya frågor och utmana 

rådande praxis kring lärande och undervisning, enligt Alexandersson (a.a.). Den 

skillnad som lärare kan åstadkomma i sin praktik handlar alltså inte om att utgå från 

forskning som något regelverk utan mer som en utgångspunkt gällande de antaganden 

som forskningen visar (a.a.). I ett sådant sammanhang kan Mathiassons (2012) sätt att 
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tillskriva miljöns betydelse användas. Yrkesskicklighet kan med hjälp av både teori och 

praktik visa sig och utvecklas när omständigheter och förutsättningar i det gemensamma 

arbetet används för att skapa en tillåtande miljö för allas lärande (a.a.).  

 
2.2.2 Kommunikation 

Kommunikationen behöver vara väl fungerande och finnas på alla nivåer i 

utbildningssystemet, enligt Ahlberg (2013). I praktiken kan kommunikation exempelvis 

uttryckas utifrån vikten av att bygga relationer, låta elever samarbeta och utgå från 

reflekterande samtal för fortsatt utveckling av pedagogisk verksamhet. Även samsyn, 

samverkan och gemensamt ansvar för elever i svårigheter kan utvecklas med hjälp av 

kommunikation. Både mellan och inom olika nivåer i skolan behövs en kommunikation 

som fungerar. Sådan kommunikation främjar lärandet för elever och fungerar på 

stödjande vis när det gäller samverkan. (a.a.)  

 

Hur något kommuniceras kan relateras till Bim Riddersporre (2012). Riddersporre (a.a.) 

ifrågasätter i förhållande till både ett maktperspektiv och ett inifrånperspektiv hur 

dagens lärare ges mandat att beskriva sitt komplexa uppdrag i relation till både teori och 

praktik. Bland annat påpekas hur en bekräftelse av professionalism kan relateras till att 

lärarlegitimation krävs dessutom kan tolkas som en besvärjelse med tanke på ökad 

detaljstyrning av undervisning (a.a.). Detta kan ställas i relation till Learning study, för 

enligt Ulla Runesson (2012) utgår sådan undervisning från det vardagliga arbetet. Med 

hjälp av kritiska aspekter och mönster av variation kan undervisning och lärande 

synliggöras och utvecklas, både explicit och kollektivt, i förhållande till vem, vad och 

hur (a.a.). 

 
2.2.3 Delaktighet 

Enligt Ahlberg (2013) kan delaktighet diskuteras i relation till pedagogisk inkludering 

men utifrån hur olika sammanhang ter sig kan det mångtydiga begreppet delaktighet 

avse olika innebörder. I praktiken kan delaktighet exempelvis uttryckas i hur 

klassrumsmiljön utformas i relation till inkludering samtidigt som hänsyn visas till alla 

elever såväl på individnivå som på gruppnivå. Även nära relationer till skolkamrater och 

pedagogisk personal samt att stärka elevernas motivation och självkänsla i relation till 

hur lärsituationer organiseras signalerar delaktighet. En slags ömsesidighet fokuseras i 

relation till både samspel och delaktighet. I sådana processer skapas förutsättningar, 

villkor och möjligheter till delaktighet på olika nivåer i utbildningssystemet. (a.a.) 

 

Delaktighet kan relateras till den förståelse som kunskapsutveckling bör fokusera och 

förklaras av Peter Gärdenfors (2012) som sammanhangsknuten utifrån förmågan att se 

mönster. I takt med ökad teoretisk abstraktionsgrad, som olika kunskapsområden kan 

innebära, ökar också behovet av praktiska och erfarenhetsknutna tillämpningar i syfte 

att producera kunskap i stället för att upprepa inlärd kunskap (a.a.). Här kan 

meningsfullhet ges betydelse. Att göra lärandet lustfyllt och varierat kan i förhållande 

till kognitionsvetenskap exempelvis relateras till hjärnans förmåga till plasticitet samt 

hur minne kodas, lagras och återkallas vilket Aadu Ott (2012) ger en beskrivning av. 

Martin Hugo (2012) lyfter fram motivation som avgörande för hur lärare och elever 

möts i undervisningssammanhang, vilket kan betraktas som relationellt förhållningssätt 

och då ges meningsfullhet stor betydelse. En sådan dimension av social karaktär (jfr 

Ahlberg 2013; Aspelin & Persson 2011) utvidgar synen på lärande. Anneli Frelin 

(2012) beskriver dimensioner av social karaktär som relativt osynligt – men troligtvis 

avgörande – arbete för att elever ska ges utrymme att påverka vilket i en förlängning 

också kan innebära minskade risker för misslyckanden.   
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3 Syfte och problemformulering 
Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till 

elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera 

kvalitativa aspekter viktiga för yrket. Följande specifika forskningsfrågor ställs i 

förhållande till formulerat syfte: 

 

• Hur förhåller sig speciallärare till elevers språk-, skriv- och läsutveckling? 

• Vilka aspekter anses viktiga för speciallärare i förhållande till elevers språk-, 

skriv- och läsutveckling och hur kan dessa förstås utifrån ett relationellt 

perspektiv? 

 

 

4 Forskningsöversikt 
Tidigare forskning har sökts i Linnéuniversitetets databaser ERIC och LIBRIS. Det 

finns mer internationell forskning än nationell sådan som handlar om speciallärares 

yrkesroll. Det komplexa kunskapsområdet specialpedagogik kan förstås i förhållande 

till olika nivåer i utbildningssystemet (jfr Ahlberg 2013; Aspelin & Persson 2011). 

Därför presenteras forskningsöversikten i relation till nivåerna organisation, grupp och 

individ. De olika nivåerna medvetandegör interaktionens betydelse (jfr a.a.) och syftar 

till att ge generell och specifik förståelse för specialläraryrket. 

 

4.1 Organisation 

På organisationsnivå beskrivs samverkansfaktorer i relation till specialpedagogiskt 

arbete (jfr Ahlberg 2013; Aspelin & Persson 2011). I den kvalitativa analysen av 

Gunvie Möllås, Katarina Gustafson, Nina Klang och Kerstin Göransson (2017) 

återfinns sex fallstudier. Samtliga deltagare arbetar i den dagliga skolpraktiken och är 

examinerade specialpedagoger/speciallärare. Eftersom studien har genomförts i olika 

delar av Sverige representeras den också av olika skolkulturer. Studien visar att 

specialpedagogisk yrkesroll formas av villkor och förutsättningar som är kontextuella. I 

studien återfinns fokus utifrån multikultur och språkutveckling, socioekonomiska 

förutsättningar, god lärandemiljö, läsutveckling samt allas rätt att tillhöra skolans 

gemenskap. Skolans miljö – historisk, kulturell och socioekonomisk – likväl som det 

specialpedagogiska arbetets organisering samt den flexibilitet och tillgänglighet som 

återfinns rumsligt har betydelse vid formandet av specialpedagogisk yrkesroll. Även de 

visioner och det ledarskap som rektor förmedlar har kontextuell betydelse i formandet 

av specialpedagogisk profession. (a.a.)     

 

På organisationsnivå kan också Catharina Tjernberg (2013) lyftas fram. I sin avhandling 

utgår Tjernberg (a.a.) från skolpraktiken för att visa på framgångsfaktorer i läs- och 

skrivlärande. Främjande förutsättningar är kompetens, platser att mötas på, tid, 

gemensam bas gällande erfarenheter samt möjlighet till fortbildning som är både 

kontextuell och professionell (a.a.). Enligt Tjernberg (a.a.) leder dessa förutsättningar 

till pedagogisk gestaltning som kännetecknas av hur ett reflexivt förhållningssätt 

utvecklas av mentorskap, kollegor och pedagogiska samtal. Här kan den 

specialpedagogiska professionen formas och stärkas utifrån en stödjande roll. Möllås et 

al. (2017) menar att behovet av interaktion mellan olika kontexter av kommunikativ art 

kan fokuseras vid en sådan stödjande roll, vilket kan relateras till Lesson Study som ett 

sätt att närma sig framgångsrikt läs- och skrivlärande. Amber E. Benedict, Yujeong 
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Park, Mary T. Brownell, Alexandra A. Lauterbach och Mary Theresa Kiely (2013) 

beskriver hur Lesson Study kan användas som utgångspunkt för att justera 

grundläggande läs- och skrivinstruktioner inom ramen för intervention. Likt en cykel 

arbetar en grupp pedagoger tillsammans med att komma igång, studera läroplanen och 

analysera elevernas kunskapsutveckling, skapa målformuleringar i relation till elevernas 

nuvarande kunskaper, planera lektioner i förhållande till målformuleringar samt 

genomföra lektioner som observeras och analyseras i syfte att förbättra undervisningen 

(a.a.).  

 

Med kvalitativ metod visar Kathleen A. King Thorius, Brendan D. Maxcy, Erin Macey 

och Adrienne Cox (2014) hur det specialpedagogiska fältet kan identifieras, kritiseras 

och utmanas med beskrivning av hur intervention lokalt implementeras utifrån 

faktorerna förändringsmotstånd, politik, teknikalitet samt historisk och kulturell norm. 

Traditionell specialundervisning verkade snarare återskapas samt att exempelvis tid och 

pedagogernas kunskaper också påverkade hur interventionerna oftast utgjordes av 

strategier (a.a.). Både King Thorius et al. (a.a.) samt Rebecca K. Vujnovic, Gregory A. 

Fabiano, Karen L. Morris, Kelly Norman, Charles Hallmark och Chelsey Hartley (2014) 

påpekar hur intervention syftar till en förflyttning av specialpedagogiska processer i 

ljuset av hur aktuell forskning kan stödja elever. Enligt King Thorius et al. (2014) kan 

möjligheterna till kunskapsutveckling samt implementering av intervention finnas i en 

bredare tolkning av sociala och historiska faktorer i den lokala kontexten. Vujnovic et 

al. (2014) menar att det finns en diskrepans mellan inneboende förväntningar av 

intervention som modell i förhållande till pedagogers förmåga att möta upp dessa 

förväntningar. Det förefaller som psykologer bättre tolkar grafiska datan i 

beslutsprocessen vilket betyder att intervention som modell kan främjas av samverkan 

mellan pedagoger och psykologer (a.a.).  

 

I relation till samverkansfaktorer kan framgångsrik läsundervisning lyftas fram på 

organisationsnivå. Studien av Philip Capin och Sharon Vaughn (2017) handlar om 

lässvårigheter hos gymnasieelever men påvisar hur strukturerad undervisning kan 

förbättra läsförmågan utifrån två olika metoder eller program. Dessa program har det 

gemensamma att de är välbeforskade, utgår från samverkande aktiviteter och ger 

möjlighet till ökat ansvarstagande över tid. Dessutom kan dessa program komplettera 

läsförståelse med övrigt undervisningsinnehåll och därmed öka möjligheterna till 

integrering samt pedagogisk variation. Den distinktion som finns mellan programmen 

handlar om hur kognitiva strategier används. Det ena programmet syftar till ökad 

kunskap om hur lässtrategier effektivt kan användas före, under och efter textläsning för 

ökad läsförståelse. Det andra programmet är mer innehållsbaserat och syftar till att 

använda texter och diskussioner om dessa för ökad förståelse. Elever i lässvårigheter 

gynnas av explicit undervisning, återkoppling och modellering vilket båda programmen 

ger möjlighet till. I studien framkommer hur båda programmen kan användas i 

kompletterande syfte för att öka elevers läsförmåga och innehållskunskap. (a.a.)  

 

4.2 Grupp 

På gruppnivå fokuseras praktiknära pedagogiskt arbete för elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. Möllås et al. (2017) menar att andra pedagogers samt rektors tilltro till 

de styrkor som faller inom specialpedagogisk profession formar det specialpedagogiska 

yrket i förhållande till förutsättningar och kontextuella villkor. Även pedagogers och 

rektors inställning till elever som befinner sig i svårigheter formar specialpedagogiskt 

yrke i relation till kontextuella villkor och förutsättningar (a.a.).  
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I en studie av Anne E. Cunningham, Jamie Zibulsky, Keith E. Stanovich och Paula J. 

Stanovich (2009) inkluderas data från 121 pedagoger som undervisar förstaårselever. 

Utifrån den tid pedagogerna själva ville ha tillgång till för att undervisa i språkliga 

aktiviteter undersöktes relationen mellan den egna pedagogiska övertygelsen, 

utbildningsnivå och expertkunskap, yrkeserfarenhet samt egna beskrivningar av hur 

instruktioner övas (a.a.). Cunningham et al. (a.a.) påvisar en diskrepans mellan 

pedagogernas undervisning och det forskning visar är nödvändigt vid läsinlärning samt 

hur rekommenderade strategier följs. Visserligen varierar pedagogerna språkliga 

aktiviteter men de som har större kunskaper om fonologins betydelse vid läsinlärning 

undervisar också mer strukturerat om detta. Som exempel kan nämnas att pedagoger 

med specialpedagogisk kompetens mer fokuserar grundläggande förmågor så som 

bokstäver, ljud och förhållandet dem emellan vid skrift. Vid valet av sådan aktivitet 

struktureras undervisningen också i relation till stavning, grammatik och läsförståelse. 

(a.a.)  

 

Liknande resultat påvisar Louise Spear-Swerling och Jamie Zibulsky (2014) i sin 

kvalitativa studie med 102 deltagare som antingen är grundutbildade pedagoger eller 

specialpedagogiskt utbildade. Studien visar att pedagoger mellan förskoleklass och 

årskurs fem ägnar förhållandevis lite tid till planering av fonemisk medvetenhet, 

ordförråd, stavning, skrivprocess som planering och omarbetning, skrivkunskaper och 

bedömning. Det finns få signifikanta skillnader mellan grundutbildade pedagoger och 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens vid planering av litterära instruktioner 

samtidigt som det framkommer att elevers ålder påverkar valet av läs- och 

skrivaktiviteter. (a.a.)  

 

Möjligheten att lyckas i läs- och skrivlärande ökar när pedagoger på ett medvetet, 

strukturerat och varierat sätt använder olika arbetssätt och metoder samt assisterande 

teknik, enligt Tjernberg (2013). Benedict et al. (2013) beskriver hur gruppen pedagoger 

i sin analys kunde fastställa att eleverna behövde öka sina morfologiska kunskaper i 

syfte att bättre avkoda ord med flera stavelser samt bli mer säkra i stavning och 

läsförståelse. Den intervention som utformades utgick från prefixens betydelse och både 

generell undervisning samt specialpedagogisk undervisning med tillhörande pedagoger 

gavs utrymme till delaktighet (a.a.). 

 

4.3 Individ 

Enligt Möllås et al. (2017) använder specialpedagogisk profession olika strategier för att 

forma och stärka den egna yrkesrollen. En sådan strategi bygger på närvaro och att med 

exempelvis elever, föräldrar och pedagoger skapa relationer vilka dessutom ska 

upprätthållas. Yrkesrollen formas och stärks av en kompetens som är både professionell 

och personlig i förhållande till ett ledarskap som bygger på eget initiativ och 

självständighet. (a.a.) 

 

Tony Eaude (2014) förhåller sig till den speciella expertis som är av vikt gällande 

undervisning i grundskolan. Sådan expertis kan tyckas enkel att känna igen men är ändå 

svårfångad. En mer beskrivande än normativ förklaring föranleder en distinktion mellan 

dess funktioner i relation till individen, kontext, elevgrupp, elevers ålder och variationen 

mellan ämnesområden. Att möta elever i sin kunskapsutveckling kan ses som ett 

hantverkskunnande. På samma sätt som viss kunskap hos pedagoger är av generell 

karaktär så finns det också specifik kunskap relaterad till klassundervisning i 

grundskolan. Generella förmågor som att analysera och anpassa sin undervisning bör 
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kompletteras med mer specifika förmågor som att variera sin undervisning samt arbeta 

mer övergripande och sammanlänkande i relation till styrdokument. (a.a.)  

 

Enligt Tjernberg (2013) betonar pedagoger vikten av samarbete med specialpedagogisk 

profession, så att elever ges adekvat stöd i förhållande till rådande läs- och 

skrivproblematik, vilket exempelvis kan vara att genomföra pedagogiska läs- och 

skrivutredningar. Intervention kan planeras, genomföras, utvärderas och förbättras när 

innehållet är detsamma för alla elever samtidigt som elever i läs- och skrivsvårigheter 

ges kompletterande instruktioner på justerande vis (Benedict et al. 2013). I de fall 

pedagogerna upptäcker hur instruktioner till olika elever inte överensstämmer med det 

interventionen syftar till så finns möjligheten att justera eftersom alla elever ska ges 

högkvalitativa och skräddarsydda instruktioner (a.a.). En professionell utveckling 

beskrivs av Mary T. Brownell, Mary P. Dingle, Jennifer E. Urbach och Amber E. 

Benedict (2014) som mångfacetterad och förklaras i ljuset av kognitiva och situerade 

perspektiv. Studien är kvalitativ och utgår från fem pedagoger med specialpedagogisk 

utbildning som undervisar elever i lässvårigheter i årskurs tre och fem (a.a.). Brownell 

et al. (a.a.) visar en ökad professionalism utifrån förmågan att analysera sin praktik i 

relation till hur ordstudier och flyt integreras och här finns samverkansfaktorer mellan 

individuella kvaliteter och kontextuella faktorer. I en fallstudie av Mona N. Al Nassir 

(2014) medverkar en pedagog med specialpedagogisk kompetens, två resurspedagoger 

och fem studenter i svårigheter av komplex grad. Resultatet visar hur lyckad 

implementering och progression av litterära instruktioner ryms i anpassningar i relation 

till individuella möjligheter, återkommande praktisering av sådana övningar under hela 

skoldagen samt att dessa också formas i relation till en slags generell kärna av 

önskvärda kunskaper (a.a.).   

 

I en kvalitativ studie av Katia Ciampa (2017) framkommer hur specialpedagogisk 

undervisning kan gestaltas när teknisk assistans finns införlivat i innehållet av läs- och 

skrivinstruktioner. Trots att det är en liten studie så visar resultatet en ökning av 

pedagogernas effektivitet gällande teknisk utveckling samt deras kunskaper gällande 

undervisningsinnehåll i läs- och skrivaktiviteter. Med hjälp av teknisk assistans 

förbättras pedagogernas sätt att differentiera läs- och skrivinstruktioner och 

bedömningspraktiker samtidigt som eleverna ges omgående och kvalitativ återkoppling. 

Teknisk support, enskild och gemensam planering samt omfattande modellering ligger 

till grund för framgångarna. Vid observation kunde ett perspektivskifte synas gällande 

den något mer traditionella rollen lärare – elev eftersom viss teknik är något som 

eleverna redan behärskar vilket påvisar hur undervisning med teknisk assistans kan vara 

dynamisk, främjande och mer jämlik i ett mentorskap. (a.a.)  

 

4.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 

Forskningsöversikten visar att på organisationsnivå ges samverkan betydelse för hur 

specialpedagogisk kompetens kan användas i syfte att främja språk-, läs- och 

skrivlärande. Det praktiknära pedagogiska arbetet som beskrivs på gruppnivå påvisar 

vikten av specialpedagogisk delaktighet i relation till ett förhållningssätt som fokuserar 

språk-, skriv- och läsutveckling. På individnivå framkommer hur ett samarbete med 

specialpedagogisk profession kan främja språk-, skriv och läsutveckling. Relationellt 

perspektiv (jfr Aspelin 2003, 2013, 2015; Aspelin & Persson 2011; von Wright 2001) 

kan ges betydelse i sättet att mötas för att utveckla språk-, skriv- och läspraktiker på 

olika nivåer i utbildningssystemet. Lärande, kommunikation och delaktighet (jfr 

Ahlberg 2013) kan utifrån forskningsöversikten ställas i relation till de små – men 
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betydelsefulla – orden vad, vem och hur för att påvisa det specialpedagogiska fältets 

komplexitet. 

 

 

5 Teori 
Det här självständiga arbetet utgår från hermeneutik och semiotik. Hermeneutik 

beskrivs av Ulla Sjöström (2004) som en vetenskapsteori gällande intention och 

innebörder. Margareta Bertilsson och Peder Voetmann Christiansen (1990) menar att 

vetenskapsteorin semiotik kan forma kunskap.  

 

5.1 Teoretiskt ramverk – hermeneutik och semiotik 

Det budskap som förmedlas har för avsikt att genom tolkningsprocess i förhållande till 

förförståelse och relationen del – hel samt kritisk prövning djupare förstå handlingar 

och utsagor, enligt Sjöström (2004). Sådana unikt mänskliga handlingar och utsagor 

synliggörs i sammanhang och förhållanden (a.a.). Bertilsson och Voetmann 

Christiansen (1990) förklarar hur Charles Sanders Peirce utgår från att något som 

upplevs subjektivt i relation till ett mer objektivt preciserande kan forma kunskap med 

hjälp av semiotik, vilket innebär ett förmedlande av ”relationen mellan subjekt och 

objekt och bestämmer dess innebörd” (a.a. s. 12). Här ges språket betydelse eftersom 

semiotik studerar tecken utifrån både kommunikativa funktioner och egenskaper vilket 

föranleder hur språk kan förstås dynamiskt och kreativt, enligt Bengt Lindgren och Gert 

Z Nordström (2009). En handling i, av och med språk förutsätter en kontext som kan 

ställas i relation till sociala, strukturella och filosofiska förhållanden (a.a.). Jag menar att 

ett sådant teoretiskt ramverk (jfr Sjöström 2004; Bertilsson & Voetmann Christiansen 

1990) i förhållande till relationellt perspektiv (jfr Ahlberg 2013; Aspelin & Persson 

2011; von Wright 2001) kan rymma en slags dynamik som gör det möjligt för 

betraktaren att fortsätta tolkningsprocessen. Ett sådant påstående och sådan transparens 

kan relateras till Sjöström (2004) som förklarar en hermeneutisk spiral med dess båda 

öppningar som symbol för hur kunskap varken har någon egentlig början eller slut men 

också till Peirce (1990) eftersom även semiotiken är relativ. Ett mer språkfilosofiskt 

perspektiv inom semiotiken fokuserar nämligen hur ett och samma ord kan ändra 

karaktär och betydelse beroende på hur språkanvändaren relaterar till sin omvärld, enligt 

Søren Kjørup (2004).  

 

Enligt min mening kan symbolvärdet i egenskap av metaforer också relateras till både 

hermeneutik (jfr Sjöström 2004) och semiotik (jfr Bertilsson & Voetmann Christiansen 

1990). En djupare förståelse av speciallärares yrke kan symboliseras med hjälp av ett 

lapptäckes framväxt. Delarna – de olika stora lapparna med olika trådar och vävda med 

olika täthet – utgör tillsammans det större lapptäcket vilket inte har någon egentlig 

början eller slut. Den växelvisa samverkan mellan del – helhet påvisar inte bara hur ett 

lapptäcke växer fram utan också vad det förmedlar. 

 

5.2 Teoretisk utgångspunkt – relationell specialpedagogik 

Det komplexa kunskapsområdet specialpedagogik kan förstås i ett relationellt 

perspektiv (jfr Ahlberg 2013; Aspelin & Persson 2011; von Wright 2001). Aspelin 

(2012, 2013) menar att relationell specialpedagogik kan förstås vid fokus av var denna 

finns snarare än att söka efter vad det är och fokuserar med en slags teoriprecision 

relationer som är både konkreta och mellanmänskliga. Med utgångspunkt i den genuina 

kommunikation som undervisning är förstås elevers svårigheter i relation till de 

fenomen som också kan uppstå på samhälls-, organisations- och gruppnivå (a.a.). Med 
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teorin om relationell specialpedagogik (jfr a.a.) som utgångspunkt vid resultatanalys i 

det här arbetet åsyftas en djupare förståelse för speciallärares yrke i relation till 

förhållningssätt samt kvalitativa aspekter viktiga för yrket. 

 

 

6 Metod 
Kvalitativ forskning kan kännetecknas av ett induktivt förfarande på det sättet att 

resultatet som återfinns i empirin utvecklar teorin (Bryman 2011). Dessutom är 

tolkningsprocessen central för att bättre förstå kunskapsteorin som i sin relation till 

verkligheten inbegriper en konstruktion av socialt samspel (a.a.).  

 

Tillförlitligheten i det här arbetet återfinns i hur uppsatta forskningsregler följts i 

relation till redogörelse av resultatet samt hur forskningen bedrivits och Bryman (2011) 

menar att i kvalitativ forskning kan tillförlitligheten ställas i relation till trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Med trovärdighet menas att resultatet bottnar i att uppsatta 

regler för forskning följs och att den beskrivning som ges av forskaren kan accepteras 

av andra människor. För att resultatet ska kunna överföras till andra kontexter eller 

liknande kontext vid annan tidpunkt behöver dess redogörelse utgöras av en slags täthet. 

Med pålitlighet menas en redogörelse för hur forskningen bedrivits. (a.a.) 

 

6.1 Val av metod 

Metodvalet består av semistrukturerade intervjuer som genomförts med hjälp av 

intervjuguide (se bilaga 1). Bryman (2011) menar att detta metodval är flexibelt 

eftersom det finns utrymme att låta både informant och undersökare att vidare diskutera 

de frågor som lyfts under intervjun vilket kan tolkas som att karaktären av ett samtal då 

ges utrymme. Enligt Bryman (a.a.) bör pilotundersökning genomföras för att 

frågeställningarna ska kunna omformuleras vid behov. Detta har medvetet valts bort 

eftersom de enskilda intervjuerna syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll 

och den gemensamma träffen har kunnat följa upp enskilda intervjuer med hjälp av 

reflexiva frågeställningar. Sådana frågeställningar beskrivs av Heléne Thomsson (2010) 

som insiktsfulla i syfte att låta kunskapsprocesser skapas och växa fram. De reflexiva 

frågor som ställdes (jfr a.a.) kan relateras till utmaningar, det som är och hur det skulle 

kunna vara samt den egna drivkraften (se bilaga 1). 

 

6.2 Urval 

Bryman (2011) menar att urval av informanter kan vara målinriktat samt relateras till 

bekvämlighet. Gällande urvalet till det här arbetet är den bekvämlighet som åsyftas av 

geografisk karaktär eftersom enskilda samtalsintervjuer och gemensam träff har varit 

fysiska träffar och det målinriktade urvalet handlar om hur informanternas utbildning 

ska sättas i samband med intervjufrågorna (a.a.). De informanter som efterfrågades till 

den här studien är verksamma som speciallärare i grundskolan samt har en 

speciallärarexamen efter 2008 i syfte att kunna relatera yrkesutövningen till aktuell 

examensordning (SFS 2011:186). En sådan åtkomst till informanter har varit beroende 

av det som Bryman (2011) kallar grindvakt. Därför har jag ringt rektor, presenterat mig 

vid namn och som studerande speciallärare med inriktningen språk-, skriv- och 

läsutveckling samt att jag söker speciallärare med den inriktningen som examinerats 

efter 2008. Med rektors hjälp har den första kontakten med informanterna skett via 

telefon eller mail. Alla informanter har via telefon fått information om själva studien 

och den representeras av de fyra som först tackade ja till erbjudandet att delta – utifrån 

kriteriena att vara examinerade efter 2008 samt tillsammans utgöra representanter för 
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grundskolans alla år. När varje informant tackat ja bestämde vi plats och tid till den 

första samtalsintervjun samt att jag informerade om datumet gällande den gemensamma 

träffen. Därefter mailade jag missivbrevet (se bilaga 2) till respektive informant. Vid 

den första träffen tog jag med missivbrevet i pappersform och undertecknat samt att jag 

tydliggjorde hur jag lyckats hitta informanten. De informanter som deltar i studien 

representerar tillsammans grundskolans alla år. Två informanter är verksamma som 

speciallärare i åk 1-3, en informant representerar åk 4-6 och en informant är 

speciallärare i åk 7-9. Informanterna har avidentifierats vid transkription på så vis att 

namn, kön, ålder, skola och kommun inte skrivs ut. De övergripande 

frågorna/diskussionsunderlagen (se bilaga 1) har inte visats för informanterna före 

enskild samtalsintervju eller den gemensamma träffen. 

 

De enskilda samtalsintervjuerna har genomförts på informanternas skolor i tre fall av 

fyra. En av samtalsintervjuerna genomfördes av praktiska skäl på offentlig plats i ett 

rum som förbokats av mig. Alla enskilda samtalsintervjuer har genomförts utan att 

störningsmoment kunnat identifieras och varje samtalsintervju varade i ungefär 30 

minuter. Den gemensamma träffen kommer fortsättningsvis att kallas för fokusgrupp, 

vilket Bryman (2011) beskriver som ett sätt att fokusera samspelets betydelse vid 

meningskonstruktion. Fokusgruppsintervjun hölls i ett förbokat rum på offentlig plats 

och varade i drygt en timme. Under den dryga timmen diskuterade alla informanter de 

reflexiva frågeställningar (se bilaga 1) som utgjorde grunden vid fokusgruppsintervjun. 

Vid fokusgruppsintervjun närvarade ytterligare en forskare (se bilaga 2). Det beslutet 

har sin grund i att gemensam diskussion och reflektion kan ges större förutsättningar till 

dynamik när alla informanter ges talutrymme. Även att det var jag som var 

samtalsledare vid fokusgruppsintervjun så var vi två som tillsammans kunde fördela 

ordet till alla informanter. Ett sådant sätt att förhålla sig till samspelets betydelse vid 

meningskonstruktion kan relateras till Bryman (2011).  

 

6.3 Bearbetning och analys 

Både de enskilda samtalsintervjuerna och fokusgruppsintervjun har spelats in via ljudfil 

med hjälp av I-pad. James A. Holstein och Jaber F. Gubrium (2002) menar att den 

producerade intervjudatan tillkommer i processer av hur intervjuaren och informanten 

gemensamt bidrar. Sådan social konstruktion av kunskap bör fokuseras medvetet och 

samvetsgrant genom att intervjuaren deltar i intervjuprocessen och dess produkt. Ett 

sådant aktivt perspektiv utgår från interaktionistiska och berättande processer men också 

från de frågor som ställs och deras innehåll samt informantens svar. (a.a.)   

 

Under en fyraveckorsperiod bearbetades de enskilda samtalsintervjuerna på aktivt vis 

(jfr Holstein & Gubrium 2002). Den här första bearbetningen av materialet bestod i att 

lyssna igenom alla enskilda samtalsintervjuer. Med utgångspunkt i hur speciallärare 

arbetar, vad som styr deras arbetssätt/innehåll samt vilka möjligheter och/eller hinder de 

möter i sitt yrke sökte jag i materialet efter konkreta ord som svar. När dessa ord 

dokumenterats i skrift lyssnade jag igenom hela materialet ännu en gång efter vad som 

sägs och hur det sägs samt om det finns något som inte sägs. Med utgångspunkt i de ord 

som dokumenterats efter första lyssningen kunde den andra genomlyssningen 

kompletteras till att mer omfatta fraser. Materialet bearbetades ytterligare en gång 

genom att lyssna sensitivt i det som är handling, overksamt och interaktion. Det betyder 

att även min delaktighet i samtalsintervjun ges betydelse samt hur informanten och jag 

växelverkar. Specifika ord och fraser som synliggjorts vid tidigare bearbetning kunde 

nu samlas i generella temaområden.   
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Under två veckors tid bastranskriberades samtalet vid fokusgruppsintervjun. En sådan 

bastranskription beskrivs av Per Linell (1994) som ordagrann med möjlighet till 

komplettering av exempelvis fokusbetoning samt att transkriptionen är 

replikorganiserad och relativt neutral gällande talstil. Därför kan transkribering 

problematiseras utifrån hur interpunktion och betoning dokumenteras (jfr a.a.). Jag har 

valt att skriva ut interpunktion och längre pauser vid en ordagrann transkription. Trots 

att samtalet står i centrum så har transkriptionen mer följt skriftspråkskonventioner, 

vilket motiveras av att de citat som resultatdelen presenterar då blir mer läsvänliga 

samtidigt som de innehållsmässigt fokuserar viktiga data. Som exempel kan nämnas att 

när någon informant pratat och övriga informanter hållit med i hummanden eller ja – 

sägningar så har dessa ej transkriberats. Citaten kompletteras med tre punkter då 

meningar, fraser och/eller ord utelämnats.  

 

Tematiska analyser beskrivs av Virginia Braun och Victoria Clarke (2006) som en 

användbar och flexibel metod i kvalitativ forskning. Teman kan bestämmas utifrån dess 

relevans i relation till forskningsfrågorna och representeras av återkommande mönster i 

datamaterialet (a.a.). Enligt Braun och Clarke (a.a.) integreras själva skrivprocessen i 

analysarbetet vilket kännetecknas av en förflyttning mellan hela datamaterialet, den 

kodade framställningen som analyseras samt den analys av data som framställs. Här 

menar jag att både herneneutik (jfr Sjöström 2004) och semiotik (jfr Peirce 1990) ges 

betydelse i analysprocessen. De intentioner och innebörder som Sjöström (2004) åsyftar 

i relation till det semiotiska förfarandet gällande formandet av kunskap (jfr Peirce 1990) 

kan med hjälp av tematiska analyser utgöra grunden i tolkningsprocessen. 

 

Enligt Braun och Clarke (2006) är ett första steg i analysprocessen att närma sig 

datamaterialet. Den primära analysen i det här arbetet gjordes vid bearbetning av 

enskilda samtalsintervjuer då konkreta ord och fraser dokumenterades utifrån hur 

speciallärare arbetar, vad som styr deras arbetssätt/innehåll samt vilka möjligheter 

och/eller hinder de möter i sitt yrke. Utifrån ett helhetsperspektiv ska en semantisk 

beskrivning av mönster komplettera varandra samt passa ihop, enligt Braun och Clarke 

(a.a.). Den systematik som krävs i analysprocessens följande steg handlar om att 

identifiera intressanta infallsvinklar i datamaterialet. Dessa infallsvinklar ligger till 

grund för återkommande mönster och de teman som framställs. (a.a.) 

 

Progressionen som åsyftas i det här arbetet är att i analysprocessen också tolka hur 

dessa mönster kan teoriseras och det kan i likhet med Braun och Clarke (a.a.) mer ses 

som ett dolt sätt att identifiera hur något sägs för att i en djupare mening få syn på 

bakomliggande orsaker till det som uttrycks. Att djupare förstå speciallärares yrke 

genomfördes som en sekundär analys med hjälp av bastranskription från 

fokusgruppsintervjun. Generella temaområden från de enskilda samtalsintervjuerna 

kunde nu ges en större förståelse i relation till hur gruppen speciallärare diskuterar sin 

yrkesroll med hjälp av reflexiva frågeställningar. 

 

Tolkning bör kritiskt prövas i enlighet med hermeneutiken (jfr Sjöström 2004) och 

materialet analyserades därför också med hjälp av citat från fokusgruppsintervjun. I den 

här delen av analysprocessen framställs teman utifrån den relation som finns mellan 

kodat material, olika teman och olika nivåer inom respektive tema (Braun & Clarke 

2006). De citat som anses bärande för resultatet i sin helhet har jag därför tolkat kritiskt 

och analytiskt i relation till framställda teman. I den här delen av analysprocessen kan 

det som identifierats som teman i ett tidigare skede visa sig vara en nivå inom ett annat 

temaområde (a.a.). Det betyder att generella temaområden i det här arbetet har justerats i 
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förhållande till kodat material i relation till nivåer inom respektive tema samt hur dessa 

teman förhåller sig till varandra. Den tidsfaktor som använts vid bearbetning och analys 

av data har också påverkat valet av analysredskap. Med inspiration från Aspelin (2012, 

2013) analyserades materialet tertiärt utifrån den specifika frågeställningen var 

relationell specialpedagogik kan finnas i syfte att – om möjligt – på ett mer generellt sätt 

tydliggöra teoretiska begrepp som kan användas kvalitativt i utbildningssammanhang i 

relation till att djupare förstå speciallärares yrke. Avslutningsvis kännetecknas 

analysprocessen av att identifiera olika teman utifrån inbördes relation med varandra 

samt hur dessa  teman tillsammans framställer resultatet, enligt Braun och Clarke 

(2006). En sådan inbördes relation och mönsterbildning av resultatet har jag analyserat 

fram i förhållande till syfte och problemformuleringar genom ett förhållningssätt till 

relationen del – hel (jfr Sjöström 2004) samt hur semiotik kan förmedla en relationell 

innebörd (jfr Peirce 1990). Enligt Braun och Clarke (2006) ska namnen på olika teman 

vägleda läsaren om innehållet. Inspirerad av Gideon Sjoberg och Roger Nett (1968) har 

dessa namn valts utifrån det som specifikt presenteras i förhållande till den mer 

abstrakta teorin som resultatet tillämpas i. 

 

6.4 Etiska principer 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002, 2017) har informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats under hela forskningsprocessen. I 

bilaga två finns det missivbrev som informanterna tagit del av före genomförandet av 

studien. Informanterna har fått veta studiens syfte, vilket kan definieras som 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002) och fått uppgifter för att ha möjlighet att 

kontakta mig vid eventuella frågor. En sådan möjlighet handlar om samtyckeskravet 

(a.a.) eftersom den egna individen bestämmer själv över sin medverkan under hela 

forskningsprocessen. Konfidentialitetskravet (a.a.) innebär avidentifiering av 

personuppgifter hos dem som medverkar i studien vilket är fallet gällande förfarandet 

vid transkribering och resultatpresentation. Informanternas svar används enbart i den 

här studien, vilket kan relateras till nyttjandekravet (a.a.). 

 

 

7 Resultat och analys 
Resultatet grundar sig i de temaområden som analyserats fram vid enskilda 

samtalsintervjuer samt citat från fokusgruppsintervjun som på fördjupande vis relateras 

till framställda temaområden. Resultatet presenteras tematiskt i relation till övergripande 

syfte och forskningsfrågorna. Till forskningsfrågorna hur speciallärare förhåller sig till 

elevers språk-, skriv- och läsutveckling samt vilka aspekter som anses viktiga för 

speciallärare i förhållande till elevers språk-, skriv- och läsutveckling och hur dessa 

kan förstås utifrån ett relationellt perspektiv har följande teman identifierats; 

pedagogisk medvetenhet, inflytande, tid och pedagogiska möten.  

 

7.1 Pedagogisk medvetenhet 

Den pedagogiska medvetenhet som uttrycks handlar om förhållningssätt i relation till 

lärandefokus, organisering av stöd och elevers ålder. 
 
7.1.1 Lärandefokus  

På ett lärandefokuserat sätt kan pedagogiska insatser bestå av intensifierat arbete 

periodvis, val av metoder, avkodningsträning, lästräning, talträning, språkutvecklande 

arbete, anpassat material och modellering. Sådana pedagogiska insatser framkommer i 

citaten nedan. 
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… vi började jobba med språkutveckling i alla ämnen … och det blir ju 

förebyggande arbete när man jobbar med språket … Då började vi jobba mycket 

med genremallar … när man hade dom där mallarna, nu skriver du först om detta 

och då har du dom där hjälporden och sen så skriver du om detta. Jättehäftigt! 

(informant 4) 

 

… jag tycker det är rätt skönt att man blivit ganska duktig på läsinlärning till 

exempel … jag har byggt upp en bank med erfarenheter och material. (informant 

1) 

 

Och jag tror också på ett effektivare resultat om man jobbar i perioder. … 

Intensivt under en period för att eleven också ska känna att det finns ett slut … 

(informant 3) 

 

… Lägger mycket tid på en – till – en – träning av läslistor och läskedjor, 

upprepad läsning och allt det kräver att man gör en – till – en. Och då måste man 

ju … plockas ut. (informant 3) 

 

Citaten ovan visar hur speciallärare arbetar lärandefokuserat med betoning på språk-, 

skriv- och läsutveckling. Pedagogiken kan anses vara medveten eftersom ”… jag ska 

stötta eleverna…” (informant 3). En sådan medvetenhet kan relateras till Håkanssons 

(2011) och Partanens (2007, 2012) interaktionistiska förhållningssätt till 

utvecklingsmöjligheter. Även om enskilda individers svårigheter är utgångspunkten så 

kan framgångar nås via nivåerna grupp och organisation (jfr a.a.), vilket också 

informanterna uttrycker i citaten nedan. 

 

… handleder lärarna ganska så mycket, hjälper till och skriver mycket dokument 

och lite så. (informant 3) 

 

… vi jobbar mycket i vår grupp att bolla tillbaka, ställa motfrågor, har du tänkt 

på det här … alltså testat dom här olika sakerna … (informant 1) 

 

… nu har vi mycket mer koll på utredningar och åtgärdsprogrammen och … 

faktiskt mer resurser också, fler pedagoger i skolan vilket gör att då … är det inte 

lika stort område som är mitt område längre utan det … finns mer möjligheter för 

klassläraren att göra olika grupper, konstellationer och så. (informant 2) 

 

Citaten ovan visar hur framgångar via grupp och organisaion (jfr Håkansson 2011; 

Partanen 2007, 2012) kan nås med hjälp av förhållningssätt (jfr Ahlberg 2013), samtal 

(jfr Plantin Ewe 2018) och samarbete (jfr Tjernberg 2013). 

 
7.1.2 Organisering av stöd 

Utifrån hur olika sammanhang beskrivs så framträder en bild av kontextens betydelse. 

Kontext kan handla om aktuell och lokal kompetens men också hur stöd organiseras.  

 

Så vi har delat upp det så att speciallärarna eller specialpedagogerna jobbar mot 

eleverna med åtgärdsprogram. Och så får dom andra resurslärarna jobba mer 

mot övriga klassen, så vi försöker ändå fördela det så att man ska jobba med det 

man är bra på. (informant 4)  
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Jag ser ofta … möjligheter i att kunna hitta perioder men jag får inte med mig 

alla lärarna på att se dom möjligheterna riktigt. (informant 3)  

 

I förhållande till pedagogisk medvetenhet kan aktuell och lokal kompetens samt 

organisering av stöd relateras till Möllås et al. (2017), som påvisar kontextens betydelse 

när specialpedagogisk yrkesroll formas. Det kan exempelvis handla om den egna 

specialpedagogiska utbildningen och tilltro till specialpedagogisk styrka (jfr a.a.). 

Samtidigt som Spear-Swerling och Zibulsky (2014) påvisar få betydelsefulla skillnader 

mellan pedagoger som är grundutbildade och specialpedagogiskt utbildade sådana så 

menar Cunningham et al. (2009) att pedagoger med specialpedagogisk kompetens i 

större utsträckning strukturerar undervisningen i förhållande till grundläggande 

förmågor vid läs- och skrivaktiviteter. Sådan strukturerad undervisning kan relateras till 

undervisningssätt samt variation och återkommande träning, vilket citaten ovan påvisar. 

 

Även undervisning en – till – en och/eller i grupp samt om den specialpedagogiska 

funktionen förläggs till särskild lokal eller utgår från helklass och därefter genomförs 

har betydelse i relation till pedagogisk medvetenhet. Tjernberg (2013) menar att 

framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande utgår från kompetens, mötesplatser, tid, 

fortbildning och gemensam erfarenhetsbas. Citaten nedan visar hur specialpedagogiskt 

stöd kan organiseras och i relation till pedagogisk medvetenhet synliggörs vikten av att 

reflektera (jfr a.a.) över pågående insatser. 

 

… okej, nu har vi det här resultatet, … hur ska vi använda mig nu på bästa sätt till 

detta eller hur ska vi byta grupperna eller hur ska vi blanda oss eller så? Och så 

gör man det liksom lite regelbundna omgångar under terminen och då blir det 

inte så där att nu är det dom här som du får ta den här terminen och sen har du 

dom resten av året och … det har gjort nytta faktiskt hos oss. Fast vi har inte helt 

utvecklat det färdigt än. (informant 2) 

 

Väldigt mycket av den undervisning jag gör gör jag i mitt klassrum, ja. (informant 

2) 

 

Det är svårt att få till tid också tycker jag, att få till det här samarbetet och 

förberedelserna innan tillsammans. Ibland så bara möts man i dörren på väg in 

till klassrummet. Vad ska vi göra idag för nånting? Och så får man tänka snabbt 

vad man ska … ibland så skulle man vilja kunna förbereda sig själv, kanske nåt 

alternativt material eller nåt sånt där. Som inte alltid hinns med. (informant 4) 

 

Citaten ovan kan relateras till Tjernberg (2013) som menar att elever i läs- och 

skrivsvårigheter främjas av ett samarbete mellan grundutbildade pedagoger och 

specialpedagogisk profession. 

 
7.1.3 Elevers ålder 

Ytterligare ett sammanhang som har betydelse för pedagogisk medvetenhet är elevernas 

ålder.  

 

Jag tror att det handlar mycket om vilket stadie det är man undervisar på. För 

dom tidiga åren så gäller det att träna läsning för att lära sig läsa. Och när man 

kommer lite på mellanstadiet och ännu mer på högstadiet så handlar det om att 

läsa för att lära. (informant 3) 
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Spear-Swerling och Zibulsky (2014) visar att elevernas ålder har betydelse vid 

planering och val av läs- och skrivaktiviteter. I de tidiga skolåren handlar det om att 

”automatisera avkodningen” (informant 1) och så småningom också använda strategier 

för att minimera att ”det där som står mellan raderna är fullständigt osynligt” 

(informant 2), vilket kan jämföras med Gough och Tunmer (1986) samt Skolverket 

(2018). I det här sammanhanget och i förhållande till progression kan Eadu (2014) 

fokuseras i sitt sätt att förklara hur generell undervisning i form av anpassningar och 

analyser bör kompletteras med specifik undervisning gällande variation och interaktion. 

Även pedagogisk variation, strukturerad undervisning och samverkande aktiviteter kan 

lyftas i förhållande till citatet ovan och därmed relateras till Capin och Vaughn (2017) i 

sättet att beskriva hur förbättrad läsförmåga för gymnasieelever kan nås.  

 
7.1.4 Sammanfattning av analys  

Pedagogisk medvetenhet är en aspekt viktig för specialläraryrket och kan i relation till 

Aspelin (2012, 2013) ge en djupare förståelse för speciallärares yrkesroll. I relation till 

pedagogiska tillvägagångssätt fokuseras ömsesidiga processer och intersubjektivitet (jfr 

Aspelin & Persson 2011) liksom interaktion, kommunikation och mellanmänskliga 

relationer (jfr Aspelin 2003). Ahlberg (2013) uttrycker hur interaktionistiska egenskaper 

kopplas till lärande samtidigt som enskilda individers lärande påverkas av det faktiska 

mötet mellan dem och deras omgivning. Utifrån resultatet är det möjligt att tolka hur 

pedagogisk medvetenhet i relation till pedagogisk praktik sannolikt genomsyras av 

processer (jfr a.a; Aspelin & Persson 2011; Holmstrand 2006; Säljö 2014).  

 

Speciallärare förhåller sig till elevers språk-, skriv- och läsutveckling utifrån 

lärandefokus, organisering av stöd och elevers ålder. Sådant förhållningssätt kan  utgöra 

hållpunkter för den pedagogiska medvetenhet som tydliggörs i förhållande till 

specialpedagogiska processer (jfr King Thorius et al. 2014; Vujnovic et al. 2014). I 

relation till pedagogisk medvetenhet framträder hur stödet till enskilda elever kan ges 

direkt – indirekt. En sådan distinktion bör fokusera var relationell specialpedagogik (jfr 

Aspelin 2012, 2013) kan finnas. I det avseende som pedagogisk medvetenhet kan 

förstås utifrån resultatet hittills så bör också begreppet inflytande ges utrymme.  

 

7.2 Inflytande  

Begreppet inflytande har analyserats fram i det empiriska materialet. Ett förhållningssätt 

som tydligt fokuserar eleven och samverkan påvisar hur inflytande kan förstås. 

 
7.2.1 Eleven i fokus 

I relation till att ”man kanske måste anpassa lite då” (informant 2) kan val av metoder 

som passar enskilda elever och lustfyllt arbete påvisa inflytande (jfr Ott 2012). Även 

samarbete med andra aktörer som rektor, klasslärare, föräldrar, elevhälsoteamet och 

habiliteringen genomsyras av inflytande med tanke på att ”vi har vissa dagar som är 

liksom bestämt … för att man ska kunna skapa sådana här behovsmöten” (informant 1). 

 

… och tid att prata med lärarna också efter och bara hur långt har eleven 

kommit? Vad är nästa steg? Vad gör du? Vad gör jag? Vad gör vi lika? … Jag 

hinner inte. Det är så många. (informant 1) 

 

Och kanske lite olika sorters förväntningar på en kan nog vara ett hinder också 

för att man känner ju att man vill samarbeta med alla men det är väldigt olika vad 

man tycker att det ger … man måste ju samarbeta på ett sätt som dom vill också. 

Men ibland så tycker man att det är mer eller mindre givande. (informant 2) 
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… vi har klasskonferens … med rektor, övergripande specialpedagog och 

klasslärare och även jag. (informant 1) 

 

De aspekter av strukturellt inflytande i citaten ovan handlar till stor del om samarbete. 

Ett sådant samarbete kan relateras till Benedict et al. (2013) som påvisar vikten av 

delaktighet när generell undervisning och specialpedagogisk undervisning utformar 

intervention med gemensamt innehåll för alla elever men möjlighet till ytterligare 

instruktioner för elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta kan ställas i relation till att ” … 

ta bort allt det där med att … man måste hänga med i boken och bara ta från olika 

böcker. Nu ska vi lära oss detta!” (informant 2).  

 

Pedagogisk praktik kan utformas utifrån ”… vilken elevsyn man har. Det tänker jag ofta 

på. Ligger problemet … hos eleven eller ligger det i miljön? Arbetssätt, material och så 

liksom” (informant 1). Möllås et al. (2017) tillskriver pedagogers och rektors tilltro till 

styrkor hos specialpedagogisk profession samt inställning till elever i svårigheter som 

betydelsefull. Inte minst hur eleven utvecklas över tid skönjar betydelsen av inflytande 

eftersom ”det är ju ofta en utmaning på högstadiet … som jag upplever det. … det här 

borde man väl kunna nu. Men om man inte kan?” (informant 2). Informanterna talar om 

tillgång till både material och teknisk utrustning och här kan speciallärares arbete i 

relation till förhållandet färdighetsträning – assistans också påvisa inflytande. Ett sådant 

inflytande kan relateras till Tjernberg (2013) som menar att olika arbetssätt och metoder 

på strukturerat och medvetet vis ökar möjligheten att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. 

Även assisterande teknik lyfts som en framgångsfaktor för elevers lärande (a.a.) vilket 

Ciampa (2017) i sin tur även låter omfatta pedagogers lärande.  

 

Jag skulle gärna lämna bort utredningarna och jobba mer bara med, mot elev 

med olika slags träningsmoment och stöttning. … när man ser att man inte hinner 

vara i klassrummet så mycket man skulle vilja så hade jag ju hellre haft den tiden 

där. (informant 4) 

 

… det faktiskt ska bli att man kan göra anpassningar i gruppen för alla, så alla 

kan vara kvar. (informant 1) 

 

… öka tillgängligheten för alla … och inte behöva … göra en planering för 

klassen och sen göra fem liksom specialplaneringar och massa extra 

anpassningar utan försöka göra hållbart. (informant 1) 

 

Citaten ovan handlar om att se möjligheter för lärande, öka elevers självständighet och 

att arbeta för en slags kommunikativ samsyn (jfr Ahlberg 2013) att alla elever är allas 

ansvar vilket indikerar inflytande. Det talas om att ”titta på undervisningssätt och titta 

på lärmiljön” (informant 1) och ett sådant reflexivt inflytande (jfr a.a.) kan relateras till 

pedagogisk sårbarhet samt språkliga diagnoser i syfte att bättre möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter (jfr Bruce et al. 2016). 

 
7.2.2 Samverkan i fokus 

Inflytande diskuteras också av informanterna i termer av syfte och målformulering samt 

samverkan mellan olika ämnen eftersom ”… språket jobbar man ju med om det är 

svenska eller so eller no eller vad det är” (informant 4) vilket påvisar kontinuitet och 

kan relateras till Benedict et al. (2013) i syfte att förbättra undervisningen för att främja 
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elevers lärande. Även citaten nedan kan relateras till Benedict et al. (a.a.) i relation till 

att justera språkliga instruktioner samt speciallärares delaktighet. 

 

… det blir ju förebyggande arbete när man jobbar med språket och sen så … har 

vi haft ganska stor personalomsättning. … Det känns som vi tagit liksom ett litet 

steg tillbaka när det gäller den biten. Och det måste vi ta tillbaka för det …  

engagerade många, man märkte skillnad, man fick in bättre texter … kändes som 

eleverna lärde sig bättre, oberoende vilka språkliga nivåer de var på så var det 

bra för alla. (informant 4) 

 

Jobba praktiskt eller så. (informant 3) 

 

… är på lite olika slags lektioner för jag jobbar mot arbetslaget. … Men hur jag 

helst skulle vilja jobba skulle jag vilja jobba mer mot läs- och skriv. Men då måste 

jag ju jobba mot fler arbetslag. … Å andra sidan när jag … är med på lite fler 

olika ämnen, jag gör utredningar, då har jag ju koll på dom här eleverna på ett 

annat sätt. (informant 4) 

 

I förhållande till det lustfyllda i att ”… det är häftigt när det händer lite annat. Man 

testar, man lär sig nåt nytt, man kanske … får nya uppdrag” (informant 1) kan skolans 

historiska, kulturella och socioekonomiska miljö få betydelse för organisering av 

specialpedagogiskt arbete (jfr Möllås et al. 2017) i relation till samverkan. Citaten nedan 

visar hur samverkansfaktorer (jfr Ahlberg 2013) kan verka för inflytande. 

 

… stöd från ledningen särskilt när det är nåt som ska skifta … att frågorna väcks 

så att det blir diskussioner om saker som gör att det skulle kunna ändras nånting. 

(informant 2)  

 

… det är ju också en förändrad skola. Det är inte jag och min klass längre utan 

man måste jobba tillsammans … och då måste man vara på skolan samtidigt. 

(informant 1) 

 

… att pedagogerna vågar släppa på kontrollen och … att stödet kommer under ett 

visst antal veckor och sen så ingår det som extra anpassning under klassens 

ordinarie undervisning för övrig tid. Och sen så kör man ett nytag med 

intensivtestning eller träning igen. (informant 3) 

 
7.2.3 Sammanfattning av analys  

Inflytande är en aspekt viktig för specialläraryrket och kan i relation till Aspelin (2012, 

2013) ge en djupare förståelse för speciallärares yrkesroll. Speciallärare förhåller sig till 

elevers språk-, skriv- och läsutveckling utifrån fokusområden där eleven och samverkan 

är centrala. Det inflytande som beskrivs ovan kan relateras till pedagogisk rörelse (jfr 

Aspelin & Persson 2011) eftersom nödvändigheten av ett systematiskt förändringsarbete 

kan skönjas i informanternas sätt att beskriva elevfokus och samverkansformer. Ett 

sådant förändringsarbete kan relateras till individens lärande i relation till hur 

gynnsamma samverkansformerna är och då inkluderas både färdigheter och förmågor 

liksom sociala aspekter (jfr a.a.). Ahlberg (2013) menar exempelvis att det 

gemensamma ansvaret för elever i svårigheter samt samsyn och samverkan kan 

utvecklas i kommunikativa processer. 
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I förhållande till pedagogisk rörelse (jfr Aspelin & Persson 2011) kan resultatet tolkas 

som att inflytande omfattar relationen önskan – krav. Det önskvärda återfinns i hur 

inflytande kan diskuteras utifrån samsyn (jfr Ahlberg 2013) och det kravfyllda återfinns 

i hur inflytande kan förstås utifrån strukturer som exempelvis givna utbildningsmål (jfr 

Skolverket 2018). Sådan distinktion bör fokusera var relationell specialpedagogik (jfr 

Aspelin 2012, 2013) kan finnas. I det avseende som pedagogisk medvetenhet och 

inflytande kan förstås utifrån resultatet hittills så bör också begreppet tid ges utrymme.  

 

7.3 Tid 

Informanterna talar om tid i relation till specialpedagogisk funktion eftersom ”det är ju 

inte bara språklektioner jag jobbar på” (informant 4) och över tid kan yrkesrollens 

funktion förändras. I en slags reflexiv och kommunikativ anpassning för elever i 

svårigheter påvisas hur speciallärarollen kan fungera.   

 
7.3.1 Reflexiv anpassning 

I citaten nedan framkommer både flexibilitet och tillgänglighet. Möllås et al. (2017) 

menar att sådana komponenter formar specialpedagogisk yrkesroll i relation till rumslig 

kontext. 

 

… efter att jag började jobba som speciallärare så har åren haft olika inriktning 

känns det som. Jag har ingen tjänst som heter att det är mot läs- och skriv utan 

det blir lite så som vi inriktar det på skolan, det året liksom. … Men alltid lite 

svenska… (informant 2) 

 

Jag tycker också det svänger från år till år, för vilka det är man är kollegor med, 

vilken kompetens som finns. (informant 1) 

 

… egentligen skulle man ju vilja vara involverad i allas planering och hur man 

ska lägga upp och så där men det är ju omöjligt” (informant 2). 

 

Citaten ovan närmar sig mer en anpassning i förhållande till rådande omständigheter. 

Sådan reflexiv anpassning kan tydliggöras vid uttalandet ”hur hjälper det eleven? Är 

det det den behöver?” (informant 1). Även strukturer som exempelvis schema kan 

utgöra en grund för reflektion eftersom ”om man har läsförståelseträning … så 

underlättar det ju att kunna jobba med fler elever samtidigt om det är parallellagt” 

(informant 4). Tjernberg (2013) menar att reflexivt förhållningssätt är grunden för 

pedagogisk gestaltning samt att sådan utvecklas av exempelvis kollegor och 

pedagogiska samtal. I relation till Alexandersson (2012) utvecklas pedagogers 

yrkesskicklighet när forskning används som utgångspunkt för att vidareutveckla egen 

praktik, vilket i relation till följande citat också kan ses som en nödvändighet. 

 

… antalet klasser att täcka upp är en begränsning. Jag hinner inte med och stötta 

dom elever som egentligen har behovet. … och sen tradition. … väldigt 

schemastyrt är skolans värld tycker jag. (informant 3) 

 

… man får ju prioritera hårt liksom. Och jag hinner inte så mycket matte utan 

bara läs … för att jag har prioriterat det. (informant 1) 

 

… lågstadiesatsningen … frigjorde faktiskt tid för oss speciallärare att ägna oss 

åt matte också. För att innan har vi alltid prioriterat läsning också på lågstadiet. 

(informant 2) 
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I relation till Riddersporre (2012) kan resultatet tolkas utifrån hur yttre krav påverkar 

pedagogisk praktik. Undervisningen kan sägas bli detaljstyrd (jfr a.a.) när ”… 

bedömningsstöden ska göras. Det tar otroligt mycket tid och Skolverket är jättetydliga 

med att det är klasslärare som ska göra det” (informant 3). Wiliam (2012) menar att 

förhållandet undervisning – lärande är centralt vid bedömning.  

 

… en jättestor skillnad med lågstadiesatsningen för då har ju dom personerna 

gjort dom bedömningsstöden och … vi hann inte undervisa nånting när vi gjorde 

dom. (informant 2) 

 

… lågstadiesatsningen har verkligen hjälpt till men … jag går fortfarande in och 

täcker en hel del under dom perioderna. (informant 3) 

 

Citaten ovan visar hur bedömningsprocesser (jfr Wiliam 2012) snarare exkluderar 

speciallärare än inkluderar dem i relation till speciallärares fördjupade kunskaper om 

betyg och bedömning (jfr SFS 2011:186). I relation till Kragh och Plantin Ewe (2018) 

kan citaten ovan tolkas som ett behov av hur lärmiljö, pedagogik och 

bedömningspraktiker kan utvecklas i förhållande till speciallärares yrkeskunnande. I 

förhållande till tid framkommer det i resultatet hur reflexiv anpassning kan handla om 

undervisningstid och frigörande av tid. 

 
7.3.2 Kommunikativ anpassning 

I relation till Möllås et al. (2017), som uttrycker speciallärares stödjande roll vid 

interaktion av olika kommunikativa kontexter, kan behovet av en slags samarbetskultur 

tydliggöras. En sådan beskrivs av Byström, Grahm och Sjunnesson (2018) som 

utgångspunkt för att utveckla lärande – hälsa vilket kan sättas i samband med hur tid 

används, vilket citaten nedan ger uttryck för. 

 

… det är ju massor med möten men man vet ju också vad som har sagts på ett 

möte så … man har ju lite samlad information ofta. (informant 2) 

 

Jag kan tycka att det är jättesvårt och hitta tid att samtala med … klasslärarna 

men det beror väl också litegrann på vad man har för uppdrag … (informant 3) 

 

… det har hjälpt att kunna … träffa även klasslärare att jag har inte riktigt så 

många lektioner som ligger på exakt fasta positioner på schemat … (informant 2) 

 

I relation till ”vi har givna ramtider” (informant 3) och ”… vi har olika ramtider för 

lärare” (informant 4) är tidsförhållanden sannolikt lokalt kontextuella. Vernersson 

(2012) menar att begreppet kvalitet ger olika didaktiska konsekvenser beroende på 

objektivt eller subjektivt perspektiv. I citaten ovan skönjas elevers lärande och 

undervisning, situationsbunden kvalitet som också är personberoende samt undervisning 

och lärande som en interaktionistisk process (jfr a.a.). Det handlar om möten som är 

tidskrävande eftersom ”det är viktigt men svårt att hinna med allt” (informant 3) 

samtidigt som olika möten också öppnar upp för en helheltssyn eftersom man ”på 

skolan får en samlad bild av … resursbehovet” (informant 3). Även bilden av formella 

och informella möten framkommer i citaten. Resultatet kan tolkas som att dessa möten 

kräver tid samtidigt som denna tid också kan användas för att utveckla lärande (jfr 

Ahlberg 2013). 
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I förhållande till tid framkommer hur kommunikativ anpassning kan handla om 

samarbete (jfr Tjernberg 2013). Vid ett sådant samarbete kan speciallärare förhålla sig 

till tid i relation till vem/vilka, var, när och hur. 

 
7.3.3 Anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende 

Att mötas utifrån anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende kan relateras 

till varför mötet sker och vem som möts får betydelse men också vad mötet kan leda till 

(jfr Aspelin 2003). Citaten nedan närmar sig frågor om självkänsla och självförtroende 

vilket grovt generaliserat kan handla om tilltro till egen förmåga och kan relateras till 

lärande, kommunikation och delaktighet (jfr Ahlberg 2013). 

 

… dom barnen som vi möter … som speciallärare … har svårigheter. Annars 

hade dom inte varit hos oss. … där känner jag att det är otroligt … viktigt att 

skapa en självkänsla hos dom om att du är en lärande individ. Vi kan inte än, 

men sen kan vi. (informant 3) 

 

… sen har man dom på den timmen när dom har engelska, hela läsåret. Och det 

får liksom inte hända … olika årskurser har vi kommit olika långt … men just att 

man känner att man inte hamnar hos mig och sen är man utanför för evigt. 

(informant 2) 

 

Jag tänker vad det saktar ner övrig inlärning att man har den här osäkerheten … 

om man inte riktigt vet om det är n eller l, då kommer man ju att läsa lite saktare 

ända till man har … befäst  det då … (informant 2) 

 

… när vi nu gör lite olika avstämningar så måste vi använda oss av dom och då 

tycker jag att tidigare insatser är … oerhört viktigt. … vi ser att många liksom har 

knäckt koden när vi håller i, håller i, håller i, håller i och håller ut. … det är ju så 

fantastiskt roligt och se dom … knäcka den där koden, få vara med. Ja, att dom 

kan läsa. Att dom får känslan av att dom kan läsa, alltså det är helt underbart. 

(informant 3) 

 

Hur anpassningar utformas i relation till individens förmågor samt att sådana litterära 

instruktioner både är återkommande och kopplade till önksvärda kunskaper (jfr Al 

Nassir 2014) kan tänkas främja tilltron till egen förmåga. Både uthållighet och 

målmedvetenhet (jfr Partanen 2012) kan användas framgångsrikt för 

kunskapsutveckling när individens utvecklingsmöjligheter fokuseras på nivåerna grupp 

och organisation (jfr Håkansson 2011; Partanen 2007, 2012). 

 

Citaten ovan visar att anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende kan 

relateras till den förståelse och meningsfullhet som åsyftas av Fritzell (2012). I en slags  

interaktionistisk process som omfattar både samhälle och kultur kan lärande 

kommuniceras och realiseras, enligt Fritzell (a.a.). 

 
7.3.4 Sammanfattning av analys  

Tid är en aspekt viktig för specialläraryrket och kan i relation till Aspelin (2012, 2013) 

ge en djupare förståelse för speciallärares yrkesroll. Speciallärare förhåller sig till 

elevers språk-, skriv- och läsutveckling utifrån reflexiv och kommunikativ anpassning 

samt anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende. Resultatet visar att det 

handlar om egen tid, andras tid och gemensam tid. Dessutom kan tid användas i 

förändringssyfte i relation till hur tid används, vilket kan relateras till Aspelin och 



   
 

 

25 

Persson (2011) i sättet att diskutera relationell pedagogik. Även Ahlberg (2013) kan 

fokuseras i sättet att studera samspelet mellan skolans sociala, organisatoriska och 

institutionella funktion i relation till enskilda elevers förutsättningar gällande lärande, 

kommunikation och delaktighet. Citaten signalerar tid som en relevant aspekt på 

nivåerna organisation, grupp och individ. Både inom och mellan dessa nivåer finns 

möjligheter kopplat till tidsbegreppet beroende på förhållandet formuleringsarena – 

realiseringsarena (jfr Fritzell 2012). Dessutom visar resultatet hur kunskapsbildning 

också omfattas av valmöjligheter som beroende av lokala kontextuella förhållanden, 

vilket kan relateras till Möllås et al. (2017). 

 

En bild av tid som tillgång – bristvara växer fram i resultatet och sådan distinktion bör 

fokusera var relationell specialpedagogik (jfr Aspelin 2012, 2013) kan finnas. I citaten 

skönjas upplevelser av otillräcklighet men också framtida önskningar. Sådana 

upplevelser kan verka för utveckling av speciallärarollen (jfr Plantin Ewe 2018). I det 

avseende som pedagogisk medvetenhet, inflytande och tid kan förstås utifrån resultatet 

hittills så bör också begreppet pedagogiska möten ges utrymme.  

 

7.4 Pedagogiska möten 

De pedagogiska möten som åsyftas handlar om ett antal fokusområden som tillsammans 

leder arbetet vidare för elevers kunskapsutveckling. I informanternas sätt att uttrycka 

och förhålla sig till yrkesrollens diskrepans och främjande betydelse tydliggörs 

betydelsen av kommunikativa, interaktionistiska och demokratiska processer (jfr 

Ahlberg 2013; Holmstrand 2006; Säljö 2014) samt specialpedagogiska processer (jfr 

King Thorius et al. 2014; Vujnovic et al. 2014).  

 
7.4.1 Yrkesrollens diskrepans 

Informanterna säger att ”vi gör utredningarna” (informant 4) samtidigt som någon 

informant också menar att ”jag kan också känna … ibland att jag används som resurs 

för lärarna i stället för resurs för barnen” (informant 3). Här synliggörs en diskrepans i 

uppdraget som speciallärare (jfr SFS 2011:186) vilket också kan relateras till 

kommande citat. 

 

… sen hade vi ju också specialpedagogiklyftet … Alla var inte så förtjusta i det. 

Jag kan väl säga att dom som redan var duktiga att jobba specialpedagogiskt dom 

fortsatte att vara lika duktiga och kanske lite bättre. Dom som kanske inte tänkte 

så mycket specialpedagogiskt dom står fortfarande på samma punkt och stampar 

… tycker jag. (informant 4) 

 

Vad speclyftet … gav var lite ändå att alla har ändå diskuterat vissa frågor … Så 

framförallt vissa lärare som hade en väldigt tydlig tendens att säga det här är inte 

min kompetens, den får du ta hand om … som inte vågar säga så längre. Och det 

är en ganska värdefull förändring … (informant 2) 

 

… jag har kollegor som undrar vad vi håller på med … medan andra ser oss som 

jätteviktiga. Så att det är nåt man får fortsätta bygga upp det förtroendet. 

(informant 1) 

 

Citaten ovan kan relateras till Brownell et al. (2014) i sättet att diskutera 

professionsutveckling i förhållande till kontextuella faktorer och individuella kvaliteter. 

Det inifrånperspektiv som Henningsson – Yousif (2018) åsyftar att speciallärare besitter 

för att bidra till skolans utveckling kan också diskuteras i relation till ”egentligen att 
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man skulle ha en roll som … väldigt mycket förebyggande arbete” (informant 3). 

Elevers läs- och skrivförmågor har möjlighet att utvecklas när utredningar fokuserar 

dimensioner som är pedagogiska, kvalitativa och kvantitativa (Carlström 2010). Sådana 

dimensioner kan verka på olika nivåer i utbildningssystemet och i olika sammanhang 

(jfr Gärdenfors 2012; Vernerson 2012; Wiliam 2012) vilket föranleder frågeställningen 

hur speciallärares kompetens tas tillvara. Ett återskapande av traditionell 

specialundervisning och att interventioner snarare består av strategier kan härledas till 

olika normativa utgångspunkter (jfr King Thorius et al. 2014) vilket bör diskuteras på 

kritiskt vis utifrån samverkansfaktorer (jfr King Thorius et al. 2014; Vujnovic et al. 

2014).  

 
7.4.2 Yrkesrollens främjande betydelse 

Informanterna förhåller sig till administrativa, personella, organisatoriska och 

miljörelaterade infallsvinklar i kommande citat.  

 

… vi får jobba mycket som vi vill i vår specgrupp. Ledningen … ifrågasätter. Hur 

tänker ni? Hur följer ni upp? … dom litar mycket på oss. Och då växer ju vi som 

grupp också … (informant 1) 

 

… jag tycker det är mycket roligare att jobba med ettorna och få ta upp tråden 

där dom befann sig i förskoleklassen och jobba vidare där … än att få ett 

åtgärdsprogram i handen på en elev i årskurs tre som behöver plockas ut tre 

gånger i veckan och ska göra intensivläsning. … Sen kan det vara vissa elever 

som vi har börjat med tidigt men som vi ändå sitter med där i trean … Och det är 

dom som har särskilda svårigheter, men jag vill inte få en elev med ett 

åtgärdsprogram i trean som vi har tappat på vägen dit. (informant 3) 

 

… innan man konstaterar på ett papper att den har det svårt så vet vi ju det redan 

liksom långt innan och har försökt göra saker innan med … (informant 2) 

 

I citaten ovan skönjas möjligheter till ett främjande och förebyggande arbete (jfr 

Håkansson 2011; Partanen 2012; Plantin Ewe 2018) för elevers kunskapsutveckling 

med hjälp av samverkansfaktorer (jfr King Thorius et al. 2014; Vujnovic et al. 2014). 

Sådant arbete beskrivs som att det har ”blivit en större medvetenhet på alla plan i alla 

områden om att försöka jobba mer kanske inkluderande, förebyggande … ” (informant 

2) vilket också kommande citat signalerar.  

 

Det svåraste tycker jag har blivit när dom har tagit bort förberedelseklasserna. … 

Nu kommer dom … rätt in i ett svenskt klassrum och kan icke ett ord … och det är 

väldigt nytt för oss för att dom alltid har gått via förberedelseklass innan. 

(informant 3) 

 

… dels så ska jag skriva utredningar och då kan jag inte ha lika mycket lektioner 

och inför en utredning så måste jag ibland gå och göra observationer i klasser, 

jag måste prata med  … elever och lärare … men också att … när det dyker upp 

ett behov. Den här eleven tycker det är så himla jobbigt med matte just nu, då kan 

man ju jobba mer förebyggande. Ja, men då träffar jag den tre gånger och så 

pratar vi om det för har man inga jättestora behov egentligen så kan ju det räcka. 

(informant 2) 
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De pedagogiska möten som beskrivs i den här delen av arbetet rör sig mellan nivåerna 

organisation – grupp – individ (jfr Håkansson 2011; Partanen 2012). Sådana 

pedagogiska möten beskrivs av Aspelin och Persson (2011) som intersubjektiva i 

ömsesidiga processer. Dessutom växer också en bild fram av teoretisk diskurs i 

utbildningssammanhang eftersom lärandets hur och vad omfattar både individers 

kunskapsutveckling och en socialiseringsaspekt vilka förhåller sig till ett 

samhällsperspektiv utifrån normer, roller och funktioner (jfr Aspelin 2015; Aspelin & 

Persson 2011). Detta förstärks av uttalanden om relationens betydelse eftersom ”… hela 

grunden för att vi ska kunna hjälpa dom här barnen, det är att man skapar relationer 

med dem” (informant 3). 

 

… eleven väljer också den som … har en god relation … så gäller det liksom att 

dom har en god relation i klassrummet också. Att eleven vill vara där. … det är 

nästan svårare att försöka hjälpa till att jobba tillbaka en elev till klassrummet. 

Som valt att lämna. (informant 3) 

 
7.4.3 Sammanfattning av analys  

Pedagogiska möten är en aspekt viktig för specialläraryrket och kan i relation till 

Aspelin (2012, 2013) ge en djupare förståelse för speciallärares yrkesroll. Speciallärare 

förhåller sig till elevers språk-, skriv- och läsutveckling utifrån en slags yrkesmässig 

diskrepans och främjande betydelse. Från resultatet går det att skönja hur pedagogiska 

möten gestaltas som dynamiska. Sådan dynamik går att relatera till dimensioner av 

samvaro och samverkan (jfr Aspelin 2012). I dimensioner av samverkan framkommer 

hur kollegium, intervention, åtgärdsprogram samt utredningar utgör ramfaktorer att 

förhålla sig till och i dimensioner av samvaro beskrivs möten med andra människor. 

Aspelin och Persson (2011) beskriver pedagogiska möten som intersubjektiva och 

ömsesidiga i processer som kopplas till interaktion, kommunikation och 

mellanmänskliga relationer. Ett perspektiv av delaktighet blir då tydligt och här menar 

Ahlberg (2013) att elevers självkänsla och motivation kan stärkas av hur lärsituationer 

organiseras. Det dynamiska i uttrycket ”att förhålla sig till och att mötas” kan relateras 

till pedagogiska möten som proaktiva och/eller reaktiva men också till resultatet i sin 

helhet. Just förhållandet proaktivt – reaktivt arbete bör fokuseras på olika nivåer i 

utbildningssytemet i syfte att studera var relationell specialpedagogik (jfr Aspelin 2012, 

2013) kan finnas.   

 

 

8 Sammanfattande diskussion 
Den sammanfattande diskussionen diskuterar resultatet i relation till syfte och 

problemformuleringar. I resultatdelen ovan framkommer att speciallärare förhåller sig 

till elevers språk-, skriv- och läsutveckling i relation till lärandefokus, organisering av 

stöd, elevers ålder, eleven i fokus, samverkan i fokus, reflexiv anpassning, 

kommunikativ anpassning, anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende, 

yrkesrollens diskrepans samt yrkesrollens främjande betydelse. Samarbete, samverkan, 

samvaro och samsyn ges betydelse för ett specialpedagogiskt tillgänglighetsarbete vilket 

också kan tolkas som processinriktat i relation till lärande, kommunikation och 

delaktighet (jfr Ahlberg 2013). Med samarbete menas ett pedagogiskt arbete som 

genomförs tillsammans av och med olika aktörer. I ett sådant samarbete tas olika 

intressen och kompetenser tillvara för elevers kunskapsutveckling. Samarbete ger 

förutsättningar till samverkan eftersom denna mer fokuserar hur elevers 

kunskapsutveckling möjliggörs. Det kan exempelvis handla om samverkan mellan olika 
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ämnen och/eller samverkan över tid. Den samvaro som åsyftas handlar om mänskliga 

möten vilket kan ställas i relation till hur överensstämmande samsynen är. En sådan 

samsyn synliggörs och tydliggörs i det pedagogiska arbete som bedrivs. Samarbete, 

samverkan, samvaro och samsyn är således interaktionistiska, kommunikativa, 

demokratiska och specialpedagogiska processer (jfr Ahlberg 2013; Aspelin 2012, 2013; 

Holmstrand 2006; King Thorius et al. 2014; Säljö 2014; Vujnovic et al. 2014) som 

verkar i nutid men i förhållande till både historik och framtid.  

 

I resultatdelen framkommer pedagogisk medvetenhet, inflytande, tid och pedagogiska 

möten som viktiga aspekter för specialläraryrket. En djupare förståelse för speciallärares 

yrkesroll kan relateras till den distinktion som framkommer inom respektive aspekt. 

Därför diskuteras varje kvalitativ aspekt för sig i kommande stycken för att tydliggöra 

resultatet av speciallärares yrkesroll. 

 

För aspekten pedagogisk medvetenhet i förhållande till lärandefokus, organisering av 

stöd och elevers ålder framkommer hur specialpedagogiskt stöd till elever kan ges direkt 

och/eller indirekt. Sådan distinktion bör fokusera de beslutsprocesser som föranleder 

aktuellt stöd eftersom det stöd som ges troligtvis påverkar gestaltning av pedagogisk 

praktik (jfr Ahlberg 2013). I ett utvecklingsarbete behöver därför specialpedagogisk 

verksamhet analyseras och utvärderas för att systematisera kvalitet (jfr Henningsson – 

Yousif 2018; Vernersson 2012). Sådant förändringsarbete bör leda till diskussion av hur 

specialpedagogisk verksamhet kan utformas i relation till de förutsättningar som 

återfinns lokalt och kontextuellt (jfr Möllås et al. 2017).   

 

För aspekten inflytande i förhållande till eleven och samverkan i fokus framkommer 

relationen önskan – krav och sådan distinktion omfattar samverkansformer som är 

lustfyllda, strukturella, kontinuerliga och reflexiva. Inte minst i förhållandet 

färdighetsträning – assistans bör inflytande diskuteras på olika nivåer i 

utbildningssystemet. En djupare diskussion och förståelse för vad som är kunskap i 

dagens demokratiska samhälle behöver föras i syfte att stärka lärande (jfr Håkansson 

2011; Partanen 2012). Ett sådant lärande omfattar alla som är verksamma i 

utbildningssektorn och det här arbetets resultat visar ju också vikten av att speciallärare 

ges mandat att leda utvecklingsarbete för lärande. Sådant förändringsarbete bör leda till 

diskussion av hur specialpedagogisk verksamhet kan utformas i relation till de 

förutsättningar som återfinns lokalt, kontextuellt, professionellt och individuellt (jfr 

Möllås et al. 2017). 

 

För aspekten tid framkommer i förhållande till reflexiv och kommunikativ anpassning 

samt anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende distinktionen tillgång – 

bristvara. Egen tid, andras tid och gemensam tid kan användas i förändringssyfte. I 

förhållande till hur tid används för att infria framtida önskningar, som exempelvis kan 

handla om egen och/eller andras önskningar kring måluppfyllelse, återfinns ett 

förändringsarbete som kan relateras till begreppet samsyn (jfr Aspelin & Persson 2011). 

En sådan samsyn kan handla om hur aktuella valmöjligheter fokuseras och relateras till i 

beslutsprocesser och därför bör specialpedagogiskt stöd vara utgångspunkt för hur 

pedagogisk verksamhet organiseras. I synnerhet när resultatet snarare visar förekomst 

av exkludering än inkludering av speciallärare i pedagogisk bedömningspraktik så bör 

aktuella valmöjligheter fokuseras. Hur specialpedagogisk verksamhet kan utformas 

omfattar lokala, kontextuella, professionella och individuella förutsättningar (jfr Möllås 

et al. 2017) men också att medvetandegöra olika valmöjligheter samt att förhålla sig till 

tänkbara konsekvenser. 
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För aspekten pedagogiska möten i förhållande till yrkesrollens diskrepans samt 

främjande betydelse framkommer vikten av dynamik i relation till processer (jfr 

Ahlberg 2013; Holmstrand 2006; King Thorius et al. 2014; Säljö 2014; Vujnovic et al. 

2014) och kan relateras till fokusområden som är administrativa, personella, 

organisatoriska och miljörelaterade. Ett främjande och förebyggande arbete (jfr 

Håkansson 2011; Partanen 2012) poängteras, vilket till stor del utgörs av ett 

relationsskapande (jfr Möllås et al. 2017). Både samverkan och samvaro (jfr Aspelin 

2012) tydliggörs som viktiga delar i hur goda relationer tillåts växa. I relation till att 

pedagogiska möten är proaktiva och/eller reaktiva (jfr Partanen 2012) så visar resultatet 

vikten av att förhålla sig till och att mötas. Det som menas är att i olika möten finns 

olika omständigheter att förhålla sig till och därav det dynamiska i själva mötet. Hur 

specialpedagogisk verksamhet kan utformas omfattas av att medvetandegöra olika 

valmöjligheter med tänkbara konsekvenser. Detta kan ställas i relation till lokala, 

kontextuella, professionella och individuella förutsättningar (jfr Möllås et al. 2017) 

eftersom grunden är att förhålla sig till och att mötas.  

 

Ställt i relation till hela resultatet synliggörs utrymme och ett sådant utrymme kan med 

största sannolikhet användas för gestaltning av speciallärares yrkesroll. 

Specialläraryrket är inget ensamarbete vilket tydliggörs av det här resultatet i relation 

till speciallärares förhållningssätt gällande elevers språk- skriv- och läsutveckling samt 

kvalitativa aspekter viktiga för yrket. Det utrymme som synliggörs och som finns att 

tillgå bör förvaltas omsorgsfullt och skapas kommunikativt i förhållande till vilka 

krafter som påverkar pedagogiskt verk och/eller pedagogisk värk.  

 

Särskilt intressant är att ställa studiens resultatet i relation till den inledande 

målformuleringen i speciallärares examensordning (SFS 2011:186), nämligen att ”visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för 

barn och elever i behov av särskilt stöd”. Var finns relationell specialpedagogik (jfr 

Aspelin 2012, 2013) i förhållande till denna målformulering? I professionsutbildningen 

till speciallärare finns säkerligen ett välgrundat svar, men samtidigt skönjas något i den 

här studiens resultat som väcker frågor av karaktären vem/vad/när/hur/varför i relation 

till speciallärares yrke. I examensordningens målformulering (SFS 2011:186) 

framkommer just arbetet för elever i behov av särskilt stöd och resultatet visar att detta 

arbete kan gestaltas på många olika sätt. Det som också framkommer i 

målformuleringen (a.a.) är att arbetet gäller elever i behov av särskilt stöd. Det indikerar 

ett reaktivt förhållingssätt till kunskapsutveckling trots att examensordningen i sig andas 

proaktivt arbete. Det här arbetets resultat kan ses som en möjlighet att förhålla sig 

kritisk till examensordningens målformulering (a.a.) i relation till hur specialpedagogisk 

praktik gestaltas. Elever i svårigheter ska absolut ha rätt till kvalitativt och 

kommunikativt stöd för ökade möjligheter till kunskapsutveckling (jfr Skolverket 2014) 

men i examensordningens inledande målformulering (SFS 2011:186) exkluderas 

flertalet elever eftersom hjälp och stöd av proaktiv karaktär, som kan minska behovet av 

framtida särskilt stöd, inte skrivs fram tydligt nog. Här öppnar sig en möjlighet att 

ytterligare undersöka speciallärares yrke i relation till inledande målformulering i 

examensordningen (SFS 2011:186). 

 

8.1 Kritisk resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien bör tolkas med försiktighet eftersom få informanter 

medverkar. Dessutom har de tagit examen som speciallärare inom språk-, skriv- och 

läsutveckling efter 2008 vilket minskar bredden av erfarenheter som tas tillvara. 
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Samtidigt kan urvalet motiveras av att deras yrkesgärning kan ställas i relation till 

gemensam examensordning (SFS 2011:186). Även insamling av data och tolkning av 

densamma kan diskuteras i relation till resultatet med utgångspunkt i hur 

forskningsprocessen kopplas till teori – metod. Metodologiska och teoretiska val i den 

här studien påverkar resultatframställningen men i andra forskningssammanhang kan 

nya infallsvinklar bli ett resultat att förhålla sig till gällande speciallärares yrke. 

 

8.2 Avslutande ord – med metaforen om lapptäcket i fokus 

Specialläraryrket kan i mångt och mycket jämföras med ett lapptäckes framväxt. Ett 

lapptäcke kan påbörjas och avslutas på det sätt som hantverkaren själv finner lämpligt 

och här synliggörs också ett utrymme som finns att tillgå. Ett lapptäcke består av olika 

delar och dessa delar bildar tillsammans en helhet. De olika delarna kan förstås utifrån 

det givna i färgval och/eller mönsterbildning men när delarna sätts samman så växer en 

större förståelse för både deras likheter och olikheter. De vävda delarna utgörs av trådar 

men trådarna är olika samt att delarna är vävda med olika täthet. Dessa delar bildar 

tillsammans ett mönster som går att relatera till historik och nutid och detta mönster kan 

förstås i förhållande till hantverksprocessen. Det framtida mötet med ett ständigt 

växande mönster utgår alltså från historik och nutid men kan medvetet och fokuserat 

ändå påverkas. I denna växande mönsterprocess handlar det om att verka för något 

storslaget och praktfullt, verka mot något som sänker kvaliteten samt hantera den värk 

som kan uppstå i ett långsiktigt och målmedvetet arbete.  

 

Jag tänker att ett framväxande lapptäcke är kommunikativt eftersom de olika delarna 

återberättar en historik i relation till speciallärares yrkesroll samtidigt som delarna 

verkar i nuet och därmed också kan påverka en framtid. Sådan kommunikation kan 

relateras till semiotiken gällande dynamik och kreativitet men också hur språkliga 

handlingar förutsätter en kontext i förhållande till strukturella, sociala och filosofiska 

dimensioner (jfr Lindgren & Nordström 2009; Peirce 1990). Även hermeneutik (jfr 

Sjöström 2004) kan relateras till i hantverksprocessen när lapptäckets olika delar 

kommunicerar något i sig men också i relation till helheten. Sådan kommunikation kan 

verka för hur speciallärares kompetens tas tillvara samtidigt som också värk kan 

synliggöras. Ibland sticker man ju sig på nålen och det gör ont….. I relation till 

speciallärares förhållningssätt och aspekter viktiga i yrket för att stödja elevers språk-, 

skriv- och läsutveckling visar resultatet distinktioner. Sådana distinktioner kan förstås 

på sätt som handlar om ”att förhålla sig till och att mötas”, vilket kan tangera var 

relationell specialpedagogik (jfr Aspelin 2012, 2013) kan finnas. Därför kan uttrycket 

”att förhålla sig till och att mötas” vara betydelsefulla ledord i det kommunikativa – och 

framväxande – lapptäcket som verk och värk. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Övergripande frågeställningar/samtalsområden vid enskilda 

samtalsintervjuer: 

Hur länge har du arbetat som speciallärare? När var du färdigutbildad? 

Hur trivs du med ditt arbete?   

 

Berätta lite om hur du arbetar! 

Vad gör skillnad för enskilda elevers språk-, skriv- och läsutveckling?  

Vad gör skillnad för enskilda elevers språk-, skriv- och läsutveckling utifrån nivåerna 

grupp och organisation? 

Vem och/eller vad definierar innehållet i din tjänst? 

 

Berätta lite om vilka förutsättningar som är framgångsfaktorer i ditt arbete som 

speciallärare! 

På vilka sätt kan dessa förutsättningar bli synliga för enskilda elever i deras språk-, 

skriv- och läsutveckling? 

 

Berätta lite om de hinder du möter i din yrkesutövning! 

På vilka sätt kan dessa hinder bli synliga för enskilda elever i deras språk-, skriv- och 

läsutveckling? 

 

Reflexiva frågor vid den gemensamma träffen: 

Motsvarar mitt nuvarande arbete mina kunskaper och min ambition? 

 

Vilka hinder begränsar min yrkesutövning? 

 

Hur skulle jag vilja att min roll ser ut? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Studerande: Sofie Stenbäck  

              2018-04-19 

 

 

Till dig som är speciallärare och arbetar för elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling! 

 

Jag heter Sofie Stenbäck och läser Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling, på Linnéuniversitetet. Mitt självständiga arbete kommer att handla om 

speciallärares vardag. I samband med det vill jag gärna ta del av hur Du som 

speciallärare tänker kring ditt uppdrag. 

 

Jag avser att genomföra en intervju som har karaktären av ett samtal. Intervjun utgår 

från forskningsetiska principer vilket innebär att vi träffas med ditt samtycke och din 

frivillighet samt att du när som helst kan avbryta din medverkan. Det vi samtalar om 

spelas in med I-pad och då enbart med ljudupptagning.  

 

Samtalsintervjun bearbetas till text på så vis att jag lyssnar på inspelningarna i syfte att 

hitta områden som kan behöva ytterligare fördjupning. Vi träffas därför en gång till och 

då tillsammans med de andra speciallärarna som jag har haft samtalsintervjuer med. 

Dessutom finns ytterligare en forskare med vid den gemensamma träffen så att vi alla 

tillsammans kan skapa både dynamik och förutsättningar till gemensam diskussion och 

reflektion. Även denna intervju utgår från de forskningsetiska principerna. 

Ljudupptagningen vid den gemensamma samtalsintervjun kommer att transkriberas.  

 

Både I-pad och den dator som ljudfilerna skickas till är skyddade med lösenord. Ditt 

namn samt namnet på din skola och kommun kommer att avidentifieras när jag sedan 

bearbetar ljudfilerna till text. 

 

 

 

     

Vänliga hälsningar 

    ________________________ 

    Tel. xxx-xxxxxxx 

    Mail: ss223eb@student.lnu.se 

    Handledare: Kristina Hellberg  

    Tel. xxxx-xxxxxx 
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