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Förord 

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings 
universitet har under hösten 2007 och våren 2008 genomförts ett 
planerings- och utvecklingsarbete inför starten av ett nytt 
Speciallärarprogram. När den här rapporten går i tryck är arbetet 
avslutat och utbildningen pågår. Jag har haft förtroendet att som 
kritisk vän följa och granska det reformarbete som genomförts. 
Resultatet av mitt arbete är den rapport som ni nu håller i handen. 
Mitt uppdrag hade inte gått att genomföra utan stöd och hjälp av 
flera personer.  

Ett stort TACK till alla er som bidragit till att jag kunde genomföra 
det här uppdraget.  

Tack till alla er som har gett mig möjlighet att följa reformarbetet 
och/ eller avsatt tid för att delta intervjuer. Ett stort tack riktas 
också till Anna-Lena Eriksson Gustavsson för ditt förtroende samt allt 
stöd och hjälp under hela processen. Det har varit inspirerande och 
lärorikt att arbeta tillsammans med dig.  

Tack till er kollegor, seminariedeltagare och vänner som har 
bidragit med diskussioner och konstruktiv kritik. Ett speciellt tack 
riktas också till professor Jerry Rosenqvist från Kristianstad 
Högskola för värdefulla synpunkter vid seminariet i Linköping. 

Projektet har finansierats av de utvecklingsmedel som regeringen 
tilldelat universitet för arbetet med det nya speciallärarprogrammet 
vid Linköpings universitet.  

 

Linköping maj 2009  

Eva Hammar Chiriac  
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Bakgrund  

I juni 2007 beslutar regeringen (SFS 2007:638) att en ny 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska starta och att den ska 
benämnas speciallärarutbildning. Ett av syftena med utbildningen är 
att ”ge fördjupade kunskaper om språkutveckling och om effektiva 
metoder för att stimulera elevers förmåga att läsa, skriva och räkna” 
(s. 1, Utbildningsdepartementet 2007-04-21). Den nuvarande 
specialpedagogutbildningen ska fortfarande finnas kvar och 
bedrivas parallellt med den nya utbildningen. Bakgrunden till 
regeringens avisering om en expandering av de specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningarna är främst Högskoleverkets utvärdering 
av specialpedagogprogrammet år 2005 (Rapport 2006:10). I den 
framkommer bland annat att specialpedagogutbildningen inte ger 
studenterna tillräckligt mycket kunskap om ”elevcentrerat 
arbetssätt eller metoderna för att möta den enskilda eleven” (s. 1, 
Utbildningsdepartementet 2007-04-27). Dessutom framkommer att 
regeringen vill rätta till ett tidigare felaktigt beslut. Lars Lejonborg 
uttrycker exempelvis att:  

– Det är med stor tillfredsställelse som jag nu kan säga att 
regeringen rättar till ett stort misstag som begicks för 17 år 
sedan när speciallärarutbildningen lades ned (s. 1, 
Utbildningsdepartementet 2007-04-21). 

Nio universitet och högskolor får av Utbildningsdepartementet i 
uppdrag att bedriva den nya speciallärarutbildningen från och med 
höstterminen 2008. De lärosäten som får beställningen är Göteborgs, 
Umeå, Karlstads, Växjö och Örebro universitet, Malmö högskola, 
Högskolan Kristianstad, lärarhögskolan i Stockholm samt Linköpings 
universitet. Tiden för planering och utveckling av Special-
lärarprogrammet vid Linköpings universitet omfattar följaktligen 
ett år, hösten 2007 till våren 2008. Följande rapport redogör för 
planerings- och utvecklingsarbetet av det nya Special-
lärarprogrammet.  

Det övergripande syftet med följande studie var att följa och 
granska reformarbetet i samband med planerings- och utvecklings-
arbetet av det nya Speciallärarprogrammet. Föreliggande rapport är 
en del av arbetet då uppdraget även inkluderade att planerings- och 
utvecklingsarbetet skulle dokumenteras.  
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Uppdraget 

Den 1 oktober 2007 utsåg Områdesstyrelsen för utbildnings-
vetenskap (OSU) en ansvarig för utvecklings- och planeringsarbetet 
av det nya Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Reformarbete skulle genomföras på ett år eftersom beräknad start 
för utbildningen var fastställd till hösten 2008.  Det inledande 
arbetet vid Linköpings universitet bestod av att organisera en 
arbetsgrupp som skulle vara verksam under hösten 2007 och våren 
2008 med detta uppdrag (E. Gustavsson, 2007). Arbetsgruppens 
huvudsakliga uppgift blev att utifrån de styrdokument som fanns 
(och som förändrades under planeringsarbetet) utveckla innehållet i 
det nya Speciallärarprogrammet.  

Uppdraget som kritisk vän 
I arbetsgruppen fanns sedan starten en intention att inkludera en 
kritisk vän, vars uppgift skulle vara att följa arbetet i 
planeringsgruppen. Syftet med att ha en kritisk vän var tvåfaldigt, 
dels att få ett ifrågasättande stöd i arbetsprocessen och dels att få till 
stånd en kvalitetsgranskning av planerings- och utvecklingsarbetet. Trots 
att denna kvalitetssäkringsaspekt initierades tidigt i arbetsprocessen 
uppstod hinder som inte kunde förutsägas. Tyvärr blev den första 
tillfrågade kritiska vännen tvungen att avsäga sig uppdraget vilket 
medförde en viss försening gällande införlivandet av denna 
funktion i planeringsgruppen.  

I januari 2008 blev jag tillfrågad om jag var villig att åta mig 
uppdraget som kritisk vän och följa planerings- och utvecklings-
arbetet under våren 2008. Efter vidare diskussioner med den 
ansvarige samordnaren framkom en bild av den uppgift som jag 
förväntades ta i arbetet och jag accepterade uppdraget. Mitt 
uppdrag bestod sammanfattningsvis av att följa och granska 
reformarbetet. Resultatet av min arbetsuppgift skulle dokumenteras 
och diskuteras vid ett seminarium.  

Förtydligande av rollen som kritisk vän 
För att ytterligare förtydliga den roll eller funktion som jag 
erbjudits, och efter diskussioner med den ansvarige för projektet 
accepterat, kommer några teoretiska referensramar för hur den kan 
utformas att ges. Syftet är att visa på att rollen som kritisk vän inte 
är helt tydlig och enkel utan kan tolkas på olika sätt. Jag har här valt 
att ta upp begreppen critical friend, spegling, basgruppshandledare och 
djävulens advokat.  
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Critical friend 
Handal (1999, 2007) beskriver vad som karaktäriserar en kritisk vän. 
Han menar att rollen innebär ”en forpliktelse till analyse och kritikk” 
och att det i denna specifika vänskap finns:  

• en personlig förtroenderelation, 
• en tillförsikt i den kritiska vännens fackmässiga kompetens, 

en förväntan om den kritiska vännens personliga integritet, 
• en grundläggande trygghet om att den kritiska vännen vill 

dig väl (min kursivering)  
• en tilltro till att den kritiska vännen kan och kommer att 

uttrycka välgrundade uppfattningar samt 
• en förväntan om att bli bemött med empati (s. 5-6, Handal, 

1999; s. 29, Handal, 2007).  
 
En överstämmande, men något annorlunda, definition av critical 
friend ger Costa and Kallick (1993):  

A critical friend, as the name suggests, is a trusted person who 
asks provocative questions, provides data to be examined 
through another lens, and offers critique of a person’s work as a 
friend. A critical friend takes time to fully understand the 
context of the work presented and the outcomes that the person 
or group is working toward. The friend is an advocate for the 
success of that group (s. 50).   

Att vara kritisk vän kan betraktas som en form av kollegial 
handledning. En planeringsgrupp kan exempelvis invitera en kollega 
från en annan kontext för att med ”friska ögon” se och följa 
utveckling av arbetet i gruppen. Uppdraget innefattar sedan att ge 
kritisk återkoppling av vad han eller hon sett, hört och tänkt 
(Handal, 1999). Det innebär vidare att fokusera på gruppens arbete 
och process och sedan reflektera över och spegla de processer som 
uppstått. Ovanstående beskrivningar motsvarar i hög grad den 
uppgift som förelagts mig i det här reformarbetet.  

Användandet av kritisk vän återfinns inom flera olika områden 
inom den akademiska världen och kan vara ett sätt att utveckla 
professionell kunskap (Dahlgren, Eriksson, Gyllenhammar, 
Korkeila, Sääf-Rothoff, Wernerson & Seeberger, 2006) men också för 
att göra den akademiska undervisningen mer öppen, t ex för 
kollegial granskning (Kreber, 2002; Hård af Segerstad, 2007 m fl.).   
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Spegling  
Begreppet spegling är väl känt inom socialpsykologin och användes 
bland annat av Kurt Lewin (1939, 1972) när han utvecklade sina 
teorier om ledarskap i grupper. Genom att observera vad som 
hände i barngrupper med olika slags ledare, dokumentera och 
reflektera över de skeenden och processer han uppmärksammat 
utvecklade Lewin en modell för förståelse av ledarskapets betydelse 
för gruppen och dess arbete. En senare teori som utvecklats genom 
spegling av processer i grupper är teorin om härskartekniker (Ås, 
1978, 1982). Genom systematisk observation och reflektion kunde 
Ås åskådliggöra de maktmekanismer som användes av män mot 
kvinnor i politiken. Genom att sedan återföra de skeenden som 
framkommit i form av eget agerande kunde Ås konstatera att 
maktmekanismerna faktiskt fungerade även när hon själv använde 
sig av dem. Spegling handlar alltså, i det här sammanhanget, om att 
genom systematisk observation kartlägga händelseförlopp och 
därefter reflektera över de fenomen som studeras samt slutligen ge 
feedback. De tre momenten, observation, reflektion och feedback är 
förenlig med föreliggande uppgift.  

 
Basgruppshandledare 
Min utgångspunkt är att jag utifrån ett social- och gruppsykologiskt 
perspektiv kan bidra med en annan synvinkel. Eftersom jag inte 
heller är direkt involverad i utbildningen ökar också möjligheterna 
att undvika de fallgropar som kan uppstå när man är väl förtrogen 
med området, dvs. ”se det man är van att se”, alternativt ”se det vi 
tidigare lärt oss att se”, dvs. tidigare erfarenhet (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2002).   

Rollen som jag kom att få i den stora arbetsgruppen (se nedan) 
kan också liknas vid en basgruppshandledares, vilket är en roll jag är 
betydligt mer bekant med och som känns relevant i den här 
situationen. Under flera år har jag varit aktiv som 
basgruppshandledare, genomgått samt bedrivit kurser där 
basgruppshandledarens funktion och roll varit i fokus. Förutom de 
rent praktiska erfarenheterna har jag också genom åren 
vidareutvecklat min teoretiska kunskap (Hammar Chiriac, 1999a, 
2003, 2009).  

En basgruppshandledare ska vara aktiv på ett sådant sätt att hon 
följer med i gruppens arbete genom att ställa frågor, reflektera och 
spegla de processer som händer i basgruppen (Hammar Chiriac, 
2009). Basgruppshandledaren beskrivs i litteraturen ofta som en 
facilitator (underlättare) på grund av att uppdraget handlar om att 
underlätta studenternas lärande. En annan populär metafor för 
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basgruppshandledare är coach, en lagledare som ska leda laget i rätt 
riktning. Vid en problematisering av basgruppshandledarens roll 
utkristalliseras tre övergripande mål: 

1. Motivera studenterna till eget lärande. 
2. Hjälpa studenterna att utveckla sina metakognitiva 

förmågor.  
3. Utmana studenterna att reflektera över problemlösnings- 

lärande- och grupprocesserna i basgruppen (Hammar 
Chiriac, 2009; Hård af Segerstad, Helgesson, Ringborg, & 
Svedin, 1997). 

 
På motsvarande sätt som en kritisk vän reflekterar och 
problematiserar bör basgruppshandledaren spegla vad som händer 
i basgruppen genom att ställa handledande, problematiserande och 
utforskande frågor, dvs. var-, när-, hur- och varför frågor (Hammar 
Chiriac, 2009). Överensstämmelserna mellan de båda funktionerna 
som kritisk vän och basgruppshandledare är uppenbara även om 
det också finns flera skiljaktigheter, exempelvis gällande syfte och 
maktförhållande. Basgruppshandledarens syfte är främst att stödja 
och vägleda de studerandes lärprocess, vilket är en intention som 
inte återfinns i den kritiska vännens uppgiftsbeskrivning. Dessutom 
ser maktförhållandena inte ut på samma sätt i de olika positionerna. 
Basgruppshandledaren har en särställning i basgruppen och 
tilldelas ofta mer makt och mandat än studenterna i basgruppen 
medan en kritisk vän är mer jämställd med deltagarna som ska 
speglas vid kollegial handledning.  

 
Djävulens advokat 
Att agera djävulens advokat kan också vara användbart i rollen som 
kritisk vän. Positionen som djävulens advokat utvecklades 
ursprungligen i samband med att den katolska kyrkan skulle ta 
beslut om huruvida någon skulle helgonförklaras eller inte (Forsyth, 
2005). Det ansågs viktigt att genom formaliserade procedurer få 
fram all relevant information, både för och emot förslaget. Ett inslag 
i arbetsprocessen var att utse en av gruppens medlemmar till 
djävulens advokat, för att på så sätt försäkra sig om att någon skulle 
undersöka och presentera information som kunde leda till att ett 
förslag diskvalificerades.  

Att anta rollen av djävulens advokat idag handlar kanske mer 
om att ”ställa de där frågorna som ingen annan vågar ställa”. För en 
deltagare som kommer utifrån med en annorlunda förförståelse kan 
det vara lättare att ställa ”dumma” frågor, vilka kan vara betydligt 
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svårare att ställa om man ingår i den kontext som behandlas t.ex. 
vid utbildningsplanering. En avvikande förförståelse medför att det 
blir svårare att ”tappa ansiktet” om man ställer ”fel” fråga.  

Användandet som djävulens advokat är numera ett vedertaget 
arbetssätt i beslutsfattande grupper inom såväl företag som 
offentliga organisationer, för att på så sätt minska riskerna för 
irrationella gruppbeslut (Janis, 1982, 1989). 

Avslutningsvis vill jag också kort konstatera att mitt uppdrag inte 
var att utvärdera, värdera eller ha normativa synpunkter på det 
reformarbete som genomfördes. Vidare innefattade inte heller 
åtagandet att agera processkonsult, varken till enskilda deltagare i 
gruppen eller till gruppen som helhet. De medel som funnits till 
förfogande för den här arbetsuppgiften var riktade mot planerings- 
och utvecklingsarbetet och det är reformarbetet som fokuserats 
genom såväl arbetsprocessen som i detta dokument.  

 
Slutsats 
Sammanfattningsvis kan mitt uppdrag, som jag tolkat det, beskrivas 
enligt följande: Utifrån ett social- och gruppsykologiskt perspektiv 
samt med tidigare erfarenheter av systematisk observation och som 
basgruppshandledare i bagaget, följa och granska det reformarbete 
som genomförts i samband med planering och utveckling av det nya 
Speciallärarprogrammet. 
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Syfte 

Kvalitet, kvalitetskriterier och kritiska diskussioner om hur god 
kvalitet säkerställs i utbildning är viktiga aspekter när ett 
reformarbete genomförs. Kvalitet i utbildning är ett komplext och 
sammansatt begrepp där kvalitet kan betyda olika saker och mätas 
på varierande sätt. Högskoleverket intresserar sig för kvaliteten i 
den högre utbildningen och genomför regelbundet utvärderingar av 
dels de utbildningar som ges och dels lärosätets eget 
kvalitetssäkringsarbete. På högskoleverkets hemsida (www.hsv.se) 
kan man läsa varför kvaliteten granskas: 

En hög kvalitet på svensk högre utbildning är viktigt ur flera 
perspektiv. Den enskilde studenten har rätt att kräva att den 
utbildning han eller hon har valt att gå har hög kvalitet. 
Arbetslivet är ytterligare en intressent som berörs av kvaliteten 
på högre utbildning. Allmänheten har också intresse av att 
avsatta pengar faktiskt resulterar i en verksamhet av hög 
kvalitet. Även i ett internationellt perspektiv är det angeläget 
att svensk högre utbildning håller en hög kvalitet 
(Högskoleverket, 2008).  

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att följa och granska 
reformarbetet i samband med planerings- och utvecklingsarbetet av 
det nya Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Avsikten är att som kritisk vän följa, iaktta och spegla de processer 
som uppstår när ett beslut ska implementeras. Följande frågor ligger 
till grund för arbete:  

1. Hur kan man beskriva utvecklings- och planeringsarbetet vid 
Linköpings universitet? 

2. Hur har arbetet gestaltat sig utifrån styrdokument och 
kvalitetssäkringsarbete? 

3. Vad blev resultatet av tolkningarna som de gestaltas i det 
programspecifika dokumentet, programboken? 

4. Hur ser förväntningarna ut på det nya 
Speciallärarprogrammet?  

 
Arbetet är ett led i Linköpings universitets eget kvalitetssäkrings-
arbete, men också en kvalitetsgranskning av den nya utbildning 
som planeras. Det handlar med andra ord om att som kritisk vän 
följa ett reformarbete och därefter, i ett användbart dokument, 
beskriva hur arbetet och processen gestaltats.  
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Teoretiskt perspektiv  

Den teoretiska referensramen baseras på ett urval av 
gruppsykologiska teorier. Syftet är främst att teorier och 
forskningsfynd ska kunna ligga till grund för att förklara resultatet 
och att öka förståelsen för de stödjande och hindrande faktorer eller 
processer som har underlättat och försvårat genomförandet av 
planering och utveckling av det nya Speciallärarprogrammet. 
Urvalet av teorier utger sig inte för att vara heltäckande utan 
baseras på egen tidigare forskning och avgränsas genom att endast 
teorier och forskningsresultat av betydelse för studien redovisas. 

Med anledning av att reformarbetet till stor del har organiserats 
via arbete i olika gruppkonstellationer är teorier och forskningsfynd 
inom det gruppsykologiska området relevant. Flera forskare har 
försökt att ringa in och belysa vilka faktorer som är nödvändiga för 
att en grupp ska fungera väl (exempelvis Brown, 2001; Forsyth 2005; 
Granström, 2006, 2008; Hammar Chiriac & Hempel, 2008; Jern 1998). 
Oavsett vilka faktorer som lyfts fram eller vilka mekanismer som 
ansetts tillräckliga respektive nödvändiga för att få till ett väl 
fungerande grupparbete tycks forskarna vara överens om att det är 
mycket starka processer som pågår och att dessa kan vara såväl 
stödjande som hindrande. Dessutom finns ett stort antal faktorer som 
påverkar processen såväl som arbetets art och produkt.  

Stödjande och hindrande faktorer 
Granström (2008) begränsar sig till att beskriva två anledningar av 
betydelse för grupparbetets utfall, nämligen (a) deltagarnas 
inställning till gruppens arbete och (b) villkoren för grupparbetet. 
Under villkor eller förutsättningar för gruppens arbete behandlas 
gruppuppgiftens karaktär, gruppens ledning, samt gruppens 
gränser (se nedan). 

 
Hammar Chiriac och Hempel (2008) belyser flera viktiga 

betingelser för grupparbete inom utbildningsväsendet som 
exempelvis (a) typ av grupp, (b) grupputveckling, (c) typ av 
arbetsuppgift, (d) grupprocesser (e) ledarskap samt (f) det goda 
grupparbetet. Dessutom belyser och problematiserar Hammar 
Chiriac och Hempel (2008) även den distinkta skillnad som finns 
mellan att arbeta i en grupp eller att arbeta som en grupp, där det 
senare syftar på ett kollaborativt samarbete i syfte att nå ett 
gemensamt mål. Att arbeta i en grupp kan däremot innebära att de 
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enskilda medlemmarna arbetar med var sin del av uppgiften utan 
att något nämnbart samarbete förekommer. 

Majoriteten av de faktorer som nämnts ovan återkommer även 
hos Jern (1998) som analyserar både struktur-, process-, och 
utvecklingsfaktorer gällande ett väl fungerande grupparbete. Under 
strukturfaktorer kartläggs betydelsen av gruppens (a) mål, (b) 
kommunikation, (c) storlek, (d) gränser (e) roller och status, (f) 
ledning (g) kontext samt (h) sammansättning. Översikten fortsätter 
med en granskning av processfaktorer vilket inkluderar (i) normer, (j) 
sammanhållning samt gruppens balans mellan (k) relations- och 
uppgiftsorientering. Därefter problematiseras betydelsen av 
utvecklingsfaktorer i egenskap av gruppens utvecklingsnivå samt 
socialisation och förnyelse. Aktuella utvecklingsteorier redovisas 
utförligt under rubrikerna (l) progressiva modeller (m) cykliska 
modeller samt (n) icke-sekventiella modeller. Den mest använda 
linjära progressiva modellen beskrivs dessutom närmare (se nedan). 
Slutligen poängteras vikten av att hantera (o) socialisering av nya 
medlemmar, (p) resocialisering av marginalmedlemmar samt (q) 
utträde ur gruppen. Jerns (1998) gedigna genomgång utmynnar i en 
komplex integrativ modell där alla faktorer integreras.  

Denna kortfattade resumé av tre forskningsöversikter visar på ett 
antal faktorer och processer som kan fungera stödjande eller 
hindrande för en grupps arbete. Nedan kommer några av dessa 
faktorer och processer att redovisas ytterligare.  

Grupparbetets villkor och deltagarnas förhållningssätt  
Att arbeta i grupp är inte en enhetlig aktivitet utan kan se olika ut 
beroende på typ av grupp och vilken organisation som gruppen 
befinner sig i (Granström, 2006; Hammar Chiriac & Hempel, 2008; 
Jern 1998). Gruppens syfte, mål och förutsättningar har betydelse 
för hur en grupp typifieras. Dessutom består grupparbetet av olika 
aktiviteter under olika förhållanden, vilket innebär att grupparbetet 
kan förändras flera gånger under arbetets och gruppens livstid. 
Vidare innebär det att grupparbetet kan fungera olika bra vid aparta 
delar och att gruppen kan behöva hjälp och stöd av varierande slag 
beroende på vilken del av grupparbetet som är i fokus.   

Att gruppdeltagare har olika förhållningssätt till gruppen och 
dess arbete är väl känt. Inställningen kan variera från alltför stor 
entusiasm till omfattande skepsis (Granström, 2008) och handlar till 
stor del om vilken närhet eller distans gruppdeltagaren har till sig 
själv och de andra gruppdeltagarna. Både för stor närhet och för 
stor distans kan vara hindrande för ett konstruktivt grupparbete. 
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Det optimala tillståndet för ett grupparbete uppstår när deltagarna 
har lagom distans till sig själv och övriga gruppmedlemmar.  

Typ av grupp 
Inom utbildningsväsendet, dvs. där denna studie har sin 
utgångspunkt, används flera olika typer av grupper som traditionella 
grupparbeten, projektgrupper, läsgrupper, examinationsgrupper 
och basgrupper (Hammar Chiriac, 2008b). Var och en av dessa 
kategorier har sina respektive förutsättningar och problem samt 
används på olika sätt baserade på syfte och mål med grupparbetet.  

Traditionella grupparbeten används ofta i undervisning för 
diskussion eller bearbetning av stoff. Om en undervisningsgrupp 
består av fler än 20 personer kan det vara gynnsamt att dela in 
undervisningsgruppen i mindre grupper om sex till åtta deltagare 
för kortare eller längre grupparbeten.  

Projektgrupper förekommer inom olika pedagogiska ansatser och 
är en relativt traditionell arbetsform inom exempelvis högre 
utbildning. En projektgrupp har begränsad utsträckning i tid, 
vanligen från några veckor upp till en termin men kan även pågå 
längre (Hammar Chiriac, 2008b). Syftet för en projektgrupp är att 
gemensamt åstadkomma ett projekt som ofta beskrivs via skriftliga 
instruktioner. Utvecklingen i projektgrupper brukar benämnas för 
”rubbad jämvikt” (Jern, 1998) och baseras på att projektgruppen 
ungefär efter halva tiden hamnar i en kris med tanke på 
måluppfyllelse och arbetssätt.  

Läsgrupper, examinationsgrupper och basgrupper används för 
speciella inslag i undervisning (Hammar Chiriac, 2008b). 
Läsgrupper är till för att skapa ett forum för diskussion av 
exempelvis kurslitteratur, medan examinationsgrupper endast är 
grupper som används vid en gruppexamination. Basgrupper är ett 
centralt inslag vid problembaserat lärande (Hammar Chiriac, 1999a, 
2003, 2008a).  

Typ av uppgift 
Den gruppsykologiska forskningen har visat att typ av uppgift har 
stor, om inte störst, betydelse för gruppens arbete och process 
(Hammar Chiriac, 1999b; 2003, 2008a, 2008c, 2008d; Steiner, 1972). 
Typ av uppgift har exempelvis större betydelse än gruppstorlek, 
gruppsammansättning och motivation hos deltagarna. På vilket sätt 
uppgiftens art påverkar arbetet och processen tycks däremot inte 
vara utrett. En forskare som studerat hur uppgiftens utformning 
påverkar gruppen och dess arbete är Steiner (1972, 1976). Han har 
utarbetat en typologi för att beskriva olika typer av grupparbeten. 
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Steiner menar att en grupps prestation bestäms av tre faktorer: (a) 
uppgiftens krav, (b) resurserna i gruppen och (c) grupprocesserna. 
Uppgiftens krav styrs av vilken typ av uppgift som gruppen arbetar 
med. Resurserna i gruppen avgörs av vilka gruppmedlemmar som 
ingår i gruppen. Det handlar om vilken typ av kunskap, begåvning, 
färdighet eller verktyg som innehas av de medlemmar som ska 
utföra uppgiften. Grupprocesserna bestäms av hur gruppmed-
lemmarna väljer att kombinera sina resurser och ansträngningar i 
arbetet. För att gruppen ska genomföra grupparbetet så bra som 
möjligt måste resurser utnyttjas och koordineras på bästa tänkbara 
sätt. Olika typer av uppgifter går att kombinera på flera olika sätt 
utifrån de tre faktorerna (uppgiftens krav, gruppens resurser och 
processerna i gruppen). Steiner (1972, 1976) har identifierat fem 
distinkt olika typer av uppgifter. Uppgifterna kan vara additiva, 
disjunktiva, konjunktiva, kompensatoriska och komplementära.  

Vid en additiv uppgift värderas alla bidrag lika högt och 
uppgiften ska genomföras samtidigt i samma riktning. Gruppens 
produkt är den adderade summan av alla medlemmars bidrag (ex. 
repdragning).  

En disjunktiv uppgift är endast beroende av att ”den bästa” 
medlemmen erfar och presenterar lösningen på problemet (ex. 
problemlösning). Vid en disjunktiv uppgift behöver inte gruppmed-
lemmarna samarbeta för att slutföra uppgiften.  

En konjunktiv uppgift är beroende av den ”svagaste grupp-
medlemmen”, dvs. alla i gruppen måste klara av uppgiften (ex. 
bergsbestigning).  

Gruppen måste väga samman alla individuella gruppmed-
lemmars uppfattningar när de arbetar med en kompensatorisk 
uppgift. Genomsnittet av dessa uppfattningar blir gruppens resultat 
(ex. utse en ledare).  

En komplementär uppgiftstyp involverar alla individers 
prestation. Gruppens arbete är beroende av att uppgiften fördelas 
mellan deltagarna och att var och en tar ansvar för sin del. 
Grupprodukten blir summan av alla medlemmars individuella 
bidrag (ex. skriva en antologi).  

Slutsatsen av Steiners teori är att typ av uppgift har stor 
betydelse för gruppens arbete. ”Verkligt grupparbete” eller arbete 
”som en grupp” skulle alltså vara av kompensatorisk eller 
konjunktiv karaktär, dvs. ett grupparbete som kräver gemensamma 
ansträngningar, samlat utnyttjande av gruppens kompetens samt 
någon form av problemlösning och/eller reflektion. Alla typerna av 
uppgifter kan dock vara konstruktiva i olika delar av gruppens 
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arbete (Hammar Chiriac 2003, 2008a, 2008c, 2008d). Beroende på 
vilken del av arbetet som fokuseras på kan olika typer av uppgifter 
fungera stödjande eller hindrande för gruppens process och 
produkt.  

Dynamiska grupprocesser  
En grupps syfte behöver inte alltid vara medvetet eller rationellt. 
Bion (1961) menar att en grupp kan agera på två nivåer: en nivå där 
gruppen befinner sig i ett sofistikerat och arbetande tillstånd, där 
gruppens beteende är moget och uppgiftsorienterat. Den andra 
nivån karaktäriseras av att gruppen beter sig mer omoget och 
mindre arbetsinriktat. Bion benämner dessa tillstånd arbetsgrupp 
respektive grundantagandegrupp. Om gruppen känner sig störd eller 
hotad, övergår gruppen till följd av en kollektiv försvarsmekanism 
till ett grundantagandebeteende som utgör ett stöd för de 
socioemotionella behoven i gruppen. Gruppen agerar ”som om” ett 
visst förhållande föreligger och det är detta gemensamma 
antagande som ligger till grund för beteendet. Förenklat kan sägas 
att gruppen gör något annat än att arbeta med den tilldelade 
uppgiften. Grundantagandena är omedvetna och står ofta i direkt 
motsättning till gruppmedlemmarnas medvetna rationella 
uppfattningar. En grupp kan agera enligt olika grundantaganden 
beroende, kamp, flykt och parbildning (Bion 1961, Granström, 2006 
Hammar Chiriac, 2008c).  

Syftet med arbetsgruppen är att få arbetet utfört på ett rationellt 
och effektivt sätt. Ledaren tjänar gruppens syfte under det att 
känslor som ansvar och samarbete dominerar. Gruppens 
medlemmar hanterar förändringar och konflikter på ett rationellt 
sätt.  

I beroendegruppen är syftet att skaffa sig säkerhet och skydd från 
ledaren. Ledaren upplevs som omnipotent och medlemmarna är 
beroende av honom/henne. Känslor som hjälplöshet och oförmåga 
till kritiskt tänkande överväger. Beroendegruppen agerar mot 
förändringar samt förnekar konflikter.  

 Kampgruppen försöker att dämpa ångesten genom att kämpa mot 
en upplevd gemensam fiende och ledaren förväntas identifiera 
fienden och leda kampen. Känslor som aggression, fientlighet och 
paranoida fantasier förekommer flitigt. Kampgruppen är 
misstänksam mot nya idéer och hanterar konflikter genom kamp. 

Flyktgruppen försöker dämpa ångesten genom att gömma sig 
eller fly från ett upplevt hot, bort från alla krav. Ledaren förväntas 
ha en strategi för hur gruppen ska komma undan. Känslor som 
dagdrömmar, ytliga skämt och generaliseringar dominerar 
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gruppatmosfären. Flyktgruppen hör inte, glömmer eller skrattar 
bort förslag på förändringar. Förändringar är sällsynta men om 
någon konflikt skulle dyka upp är vanliga strategier flykt eller 
förnekande.  

Parbildningsgruppen försöker reproducera sig själv som ett skydd 
mot besvikelse. Ledaren är inte född utan gruppen väntar på sin 
frälsare. Den huvudsakliga känslan i gruppen är hoppfull 
förväntan. Medlemmarna har fantasier om en bättre framtid och 
konflikter får inte komma upp till ytan.  

Grundantagandebeteendet kan fungera både stödjande och 
hindrande för gruppens arbete och process. Granström (2006) har 
identifierat tre olika funktioner som grundantagandet kan ha för 
gruppen, som (a) stöd för arbetsgruppen (support function), (b) 
befrielse från ångest (release function) och (c) ersättning för ett annat 
inaktivt grundantagande (substitute function). Ingen grupp kan vara 
fokuserad på arbetet hela tiden utan det ideala tillståndet i en grupp 
tycks vara när gruppen alternerar mellan arbete och att göra något 
annat.  

Utvecklingsmodeller 
Bions teori (1961) kan också klassificeras som en grupp-
utvecklingsmodell (Jern, 1998; Hempel, 2008). Gruppens utveckling 
beskrivs av Hempel (2008) som ”en arbetsrelaterad mognad som 
innebär att gruppen med tiden blir bättre på att använda 
deltagarnas kompetens, att samordna arbetet och gemensamt 
slutföra uppgiften” (s. 87). Flera olika modeller kan användas för att 
beskriva gruppens utveckling över tid.  

Baserat på Bions antagande om att alla grupper har en uppgift 
som berättigar dess existens men att ingen arbetsgrupp ägnar sig åt 
den formella uppgiften hela tiden utan alternerar mellan arbete och 
någon alternativ aktivitet, kan teorin klassificeras som en 
upprepande cyklisk grupputvecklingsmodell. Dessa utvecklingsteorier 
lägger tonvikten på cirkelgång, återanvändande och regressivitet.  

De linjära progressiva utvecklingsmodellerna, ofta rubricerade 
som fas- eller stadiemodeller, har flest anhängare. Tuckmans (1965) 
modell, som senare utvecklats av Wheelan (2005), bestående av fem 
faser (forming, storming, norming, performing and adjourning) och är 
troligen den som används mest frekvent (Jern, 2004; Tuckman & 
Jensen, 1977; Wheelan, 2005). Modeller bygger på antagandet om att 
en grupp genomgår samtliga fem stadier under sin utveckling. 
Fortsättningsvis antas att alla förändringar i gruppen, som att nya 
gruppmedlemmar tillkommer eller att gamla medlemmar avgår, 
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medför att hela gruppens process förändras. Nedan beskrivs vart ett 
av stadierna kortfattat (Jern, 1998 s. 82-83, Hempel, 2008 s. 88). 

Under forming (formandefasen) bildar deltagarna gruppen och 
börjar samtidigt orientera sig om varandra och uppgiften. 
Medlemskap och beroende karaktäriserar den första fasen. Det är 
viktigare att få tillhöra gruppen (trygghet) än att visa vem man är.   

Det andra utvecklingssteget, storming (stormfas) utmärks av 
kamp och motberoende. Deltagarna har nu fått en viss trygghet och 
börjar ifrågasätta gruppens förutsättningar men även varandras 
avsikter och förväntningar. Gruppmedlemmarna strävar efter att 
visa vem de är i gruppen och frigöra sig från tidigare etablerat 
beroendet. Konflikter är ofta förekommande då diskussionerna 
ibland kan bli ”stormiga”. 

Norming handlar om att gruppmedlemmarna genom diskussio-
ner hanterar organisatoriska frågor som struktur, arbetsfördelning 
och roller. Tillit och struktur kännetecknar normeringfasen.  

När gruppen når performig eller utförandefasen är gruppens 
deltagare beredda att lägga tiden på att få uppgiften utförd. De 
socioemotionella aspekter som tagit stor plats under de tre första 
faserna får nu mindre uppmärksamhet till förmån för uppgifts-
orienterande frågor. Arbete präglar gruppen som nått den här 
utvecklingsnivån. 

Under den sista fasen adjourning (avvecklingsfasen) aktualiseras 
de socioemotionella frågorna igen och fasen präglas av hur 
gruppens medlemmar förhåller sig till gruppens avslutning. Det 
kan finnas gruppmedlemmar som ser fram emot gruppens 
upplösning med tillförsikt medan andra bävar för att gruppen inte 
längre kommer att existera.  

Gruppens etableringsfas 
Det finns åtminstone två anledningar till att lyfta fram betydelsen 
av gruppens start, närmare bestämt (a) att de mönster som utvecklas 
tidigt i en grupps liv tycks ha en tendens att bestå och vara svåra att 
bryta samt (b) att en lärare, handledare eller person i motsvarande 
position har möjlighet att påverka hur gruppens etablering tar form 
(Hempel, 2008; Wheelan, 2005). Gruppens start kan betraktas ”som 
grunden för det bygge som gruppen ska genomföra” (Hempel, 
2008, s. 90). Att i början av en grupps arbete lägga tid på att 
gemensamt diskutera hur arbetet ska gå till samt syfte och mål med 
arbetet är centralt för att ett väl fungerande grupparbete ska kunna 
utvecklas. Jern och Hempel (2002) har identifierat några faktorer 
som bör beaktas i etableringsfasen.  



24 

• Gruppklimat. 
• Mål och uppgift. 
• Struktur. 
• Roller, normer och kommunikationsmönster. 
• Gruppsammanhållning.  

 
Ovanstående faktorer kan främja respektive hindra gruppens 
framtida process och arbete. För att främja gruppens utveckling bör 
gruppens medlemmar under etableringsfasen:  

1. Visa intresse för varandra. 
2. Undersöka vilka erfarenheter som finns i gruppen samt 
3. Diskutera och bearbeta gruppens mål och uppgift. (s. 91, 

Hempel 2008). 

Ledarskap i grupper 
Några av de gruppteorier eller forskningsfynd som redovisats 
hittills inkluderar implicit betydelsen av ledarskap i kombination 
med den stödjande eller hindrande process som varit i fokus (ex 
Bions (1961) och Steiners (1972) teori). Många gruppforskare har 
intresserat sig för ledarskap och ledarens betydelse för gruppens 
arbete och process (se exempelvis Brown, 2001; Forsyth, 2005; 
Granström 2006; Hammar Chiriac & Hempel, 2008; Jern, 1998 för 
vidare läsning om ledarskap i olika typer av grupper). Nedan 
problematiseras ledarskap, som en av förutsättningarna för en 
grupps arbete, utifrån antagandet om att ledaren kan underlätta 
eller försvåra en grupps arbete och process (Granström, 2008).  

Forskningen har visat att grupper utan ledare presterar sämre 
(Granström, 2008). Att utse en ledare eller en ordförande i en 
arbetande grupp kan därför anses som nödvändigt men inte 
tillräckligt. Gruppens deltagare måste även tydliggöra ledarens 
mandat och uppgifter. Granström (2008 s. 134-135) har identifierat 
de fyra viktigaste uppgifterna för en ledare i en arbetsgrupp: 

1. Skyldighet att se till att gruppen definierar sin uppgift. Det innebär 
dock inte att ledaren ska definiera uppgiften utan han eller hon ska 
se till att gruppen inte påbörjar arbetet förrän uppgiften är 
definierad. Ledaren ska också sammanfatta gruppens diskussion 
och formulera en slutsats. 

2. Rätten att göra etappvisa sammanfattningar. Ledarens uppgift 
innefattar också att sammanfatta gruppens arbete, hur tiden 
disponeras och hur arbetet ska fortgå. Ledaren ska inte ge svaren 
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utan bör ställa arbetsinriktade frågor och engagera 
gruppmedlemmarna.  

3. Behörighet att återföra gruppen till arbete. Ledaren bör också göra 
gruppens medlemmar uppmärksamma på när de avviker från den 
formella uppgiften. Som nämnts tidigare kan dock ingen grupp 
vara fokuserad på arbetet hela tiden utan kortare avsteg från ämnet 
är tillåtna. Att återföra gruppen till arbetet innebär att ledaren måste 
uppmärksamma såväl grupprocesser som tidsanvändning.   

4. Skyldighet att sammanfatta gruppens arbete. Ordförandens 
sammanfattningar fyller två funktioner, dels (a) att synliggöra vad 
gruppen presterat och (b) dels göra alla delaktiga och solidariska 
med resultatet. Gruppens arbete kan inte betraktas som avslutat 
förrän gruppens medlemmar godkänner produkten.  
 
Ovanstående uppgifter bör ingå i ledarens mandat och innebär att 
deltagaren som innehar den positionen har speciella skyldigheter 
och rättigheter i förhållande till övriga gruppmedlemmar. En viktig 
förutsättning för att ledaren ska kunna fullgöra sina uppgifter är att 
alla är överens om ledarens funktion i gruppen och att hans eller 
hennes mandat är konkretiserade.  

Gruppens gränser  
Gruppens gränser är också ett viktigt villkor för hur ett grupparbete 
fortgår, konstruktivt och arbetsinriktat eller det motsatta. Ett 
problem som kan uppstå vid grupparbeten är att gränserna för 
arbetet löses upp eller blir otydliga (Granström 2008). Att deltagare 
inte respekterar (a) start och sluttid, (b) närvaro i rummet, dvs. att 
komma för sent eller gå för tidigt eller att (c) försumma att bidra till 
det gemensamma arbetet, är beteenden som försvagar grupp-
arbetets gränser. Urholkade gränser är ytterligare en faktor som kan 
fungera hindrande för gruppens arbete. 

Jern (1998) fokuserar mer på hur sluten eller öppen gruppens 
gräns är mot omvärlden. Gruppens gräns kan vara mer eller mindre 
öppen mot omvärlden vilket leder till mer eller mindre utbyte med 
omgivningen. Gruppens gräns avgör vad som tillhör gruppen och 
reglerar utbytet med omvärlden. En öppen grupp har mer utbyte 
med kontexten medan en sluten grupp kan isolera sig från 
verkligheten. Gränser har både stödjande som hindrande 
funktioner. Exempelvis kan gränsen fungera som skydd mot 
omgivningens hot men också stimulera till lärande (stödjande). Å 
andra sidan kan gränsen medföra att kommunikationen med 
omvärlden stryps eller att gruppen blir handlingsförlamad 
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(hindrande). I en grupp som avskärmat sig från omgivningen 
föreligger högre risk för att irrationell grupptänkande ska uppkomma. 

Groupthink, eller irrationellt beslutsfattande kan kortfattat 
beskrivas som en tendens att i en sammansvetsad grupp ta 
oförståndiga beslut på grundval av en strävan efter enighet, 
otillräcklig information och tidsbrist (Janis 1982, 1989, Rosander, 
2003). Genom att utveckla regler för beslutsfattande där information 
från omvärlden inhämtas och tas i beaktande samt där negativ 
information övervägs kan risken minskas. Att utse en person som 
agerar som ”djävulens advokat” (se även Uppdraget) kan 
ytterligare reducera risken för irrationellt grupptänkande. Även om 
uppkomsten av groupthink ofta betraktas som en hindrade faktor 
behöver det inte alltid vara negativt för en grupp utan kan även 
fungera stödjande för gruppens arbete. 

Det goda grupparbetet  
Det goda grupparbetet karaktäriseras av fem kriterier som kan 
fungera främjande eller hindrande för grupparbetets process och 
produkt (Granström, 2006, 2008). Granström har identifierat fem 
premisser för det goda sammanträdet.  

1. Varje deltagares bidrag måste tas tillvara oavsett position 
2. Det ska vara tillåtet att yttra sig fritt utan risk att bli 

bestraffad. 
3. Varje åsikt ska mötas med respekt. 
4. Varje yttrande bör prövas i relation till andra bidrag. 
5. Deltagarna bör visa ödmjukhet inför egna åsikter (s. 128).   

 
Utgångspunkterna kan även vara användbara i andra typer av 
grupper och kan fungera som en bra utgångspunkt för en 
diskussion om gruppens sätt att arbeta.  Det är viktigt att skapa bra 
förutsättningar för gruppens arbete och process och även om 
ovanstående premisser kan verka självklara är de inte helt lätta att 
genomföra och följa i verkligheten.  

Modellen för det goda grupparbetet får avsluta den teoretiska 
referensramen angående gruppsykologis forskning av betydelse för 
studien. Urvalet har fokuserat på stödjande och hindrande faktorer 
eller processer som kan underlättat och försvåra grupparbeten och 
därmed även genomförandet av reformarbetet. 

Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen baseras på ett urval av 
gruppsykologiska teorier. Syftet är främst att teorier och 
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forskningsfynd ska kunna ligga till grund för att förklara resultatet 
och att öka förståelsen för de stödjande och hindrande faktorer eller 
processer som har underlättat och försvårat genomförandet av 
planering och utveckling av det nya Speciallärarprogrammet. 
Urvalet av teorier avgränsas genom att endast teorier och 
forskningsresultat av betydelse för studien redovisas. 

Det teoretiska avsnittet utgår främst från tre forskningsöversikter 
som fokuserar på hur man kan få till ett väl fungerande grupparbete 
(Granström, 2008; Hammar Chiriac & Hempel, 2008; Jern 1998). De 
tre sammanställningarna poängterar olika faktorer och bidrar var 
och en för sig med ökad förståelse och kunskap om grupparbetets 
arbete och process.  

Granström (2008) lyfter fram två anledningar av betydelse för 
grupparbetets utfall, nämligen (a) deltagarnas inställning till 
gruppens arbete och (b) villkoren för grupparbetet. Hammar Chiriac 
och Hempel (2008) belyser flera viktiga betingelser för grupparbete 
inom utbildningsväsendet och den distinkta skillnad som finns 
mellan att arbeta i en grupp eller att arbeta som en grupp. Jern (1998) 
som analyserar både struktur-, process-, och utvecklingsfaktorer 
gällande ett väl fungerande grupparbete. 

Tillsamanns klarlägger forskningsöversikterna ett antal faktorer 
och processer som kan fungera stödjande eller hindrande för en 
grupps arbete. 
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Kvalitetskriterier vid IBL 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid 
Linköpings universitet har som målsättning med grundutbild-
ningen att: 

• Bedriva utbildning med hög kvalitet. 
• Utveckla och förnya pedagogiska metoder. 
• Initiera och understödja internationella utbyten bland lärare och 

studenter (s. 2, Dnr IBL 222/07-40).  

Vidare har IBL fastslagit några bedömningsgrunder för att 
underlätta institutionens interna kvalitetsarbete. Följande 
övergripande kvalitetskriterier ska gälla för grundutbildningen vid 
IBL under en prövotid av tre år (Dnr IBL 222/07-40). Det 
övergripande kvalitetsmålet beskrivs enligt följande: 

Att bedriva grundutbildning/avancerad utbildning av hög 
kvalitet samt vidareutveckla pedagogik och förhållningssätt 
som sätter studentens lärande i centrum samt stärka och 
vidareutveckla utbildning genom internationella utbyten (s. 2). 

Kvalitetsarbetet föreslås utgå från aspekterna: 

1). Strukturkvalitet, dvs. utbildningens förutsättningar. 
2). Processkvalitet, dvs. hur utbildningen utformas.  
3). Resultatkvalitet, dvs. utbildningens resultat (hämtat från s. 2).   

 
Den första och den tredje aspekten ska främst svara mot externa 
perspektiv på kvalitet medan den andra aspekten processkvalitet, 
tar sin utgångspunkt i det interna kvalitetsarbetet och innefattar att 
beskriva och synliggöra det kvalitetssäkringsarbete som bedrivs 
inom institutionen. Föreliggande uppdrag kan främst diskuteras i 
termer av processkvalitet och den aspekten kommer därför 
inledningsvis att beskrivas närmare.  

 
Processkvalitet 
Processkvalitet kan diskuteras i termer av utbildningens utformning 
och kan beskrivas i olika dimensioner: (a) den vetskapliga, (b) den 
pedagogiska, och (c) den sociala dimensionen samt internatio-
nalisering. Nedanstående beskrivning i Figur 1 är ett förtydligande 
av dimensionerna.  
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Figur 1. Processkvalitet (s. 4, Dnr IBL 222/07-40). 
 
Ovanstående problematisering av begreppet processkvalitet visar 
på ett komplext och mångfacetterat verktyg för kvalitetskontroll. 
Intentionen är att ovanstående operationalisering av kvalitets-
indikatorerna kan fungera som ett användbart verktyg för reflektion 
med avseende på kvalitet i föreliggande arbete.  

Även om aspekten processkvalitet är den som ligger närmast till 
hands för detta arbete kan även strukturkvalitet, dvs. utbildningens 
förutsättningar, och resultatkvalitet, dvs. utbildningens prestations-
krav vara av intresse att uppmärksamma. 

 

Vetenskaplig dimension 
- Hur arbetar avdelningen/programmet med forskningsanknytning i sina kurser, vilka 

möjligheter/ hinder, förändring/utveckling, goda exempel kan lyftas fram? 
- Hur arbetar avdelningen/programmet med progression avseende forskningsanknytning, 

vilka möjligheter/hinder, förändring/utveckling, goda exempel kan lyftas fram? 
- På vilket sätt präglar lärarnas forskning och forskningsaktivitet 

avdelningens/programmets kurser?  

- Hur arbetar avdelningen/programmet för att stärka ämneskompetensen? 
- Hur finansieras utvecklingsarbetet? 
 
Pedagogisk dimension 
-Vilka pedagogiska former och metoder användes inom avdelningens  kurser/        

programmets kurser för att stödja studenternas lärande? Variation? Exempel på 
utvecklingsarbete? Hinder, möjligheter samt goda exempel. 

- Hur arbetar avdelningen/programmet med examination, former, variation och hur 
säkerställs att kunskapsmålen uppfylls via examinationen. 

- Hur arbetar avdelningen/programmet med bedömningskriterier i anslutning till 
examinationer? 

- Hur arbetar avdelningen/programmet med att ta tillvara resultaten från utvärderingar 
(både de i KURT och andra utvärderingar som genomförts). Exempel på förändringar 
som genomförts. 

- Hur finansieras pedagogiskt utvecklingsarbete? 
 
Social dimension 
- Hur sker studentinflytandet inom avdelningen/programmet? Leder studentinflytandet 

till förändringar? 
- Vad görs inom avdelningen/programmet för att bevaka studenternas studiesociala miljö? 
- Hur arbetar avdelningen/programmet med att integrera genusperspektiv, lika villkor 

samt hållbar utveckling i kursutbudet? 
 
Internationalisering 
- Hur arbetar avdelningen/programmet för att stärka internationaliseringen?  
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Strukturkvalitet 
Även beträffande utbildningens förutsättningar har ett antal 
kvalitetsindikatorer arbetats fram, nämligen: 

• lärarkapacitet, 
• lärarkompetens, 
• pedagogisk kompetens, 
• möjlighet till kompetensutveckling för lärare, 
• ekonomisk tilldelning, 
• söktryck, 
• administrativt stöd samt  
• studievägledning (s. 3, Dnr IBL 222/07-4). 

 

Indikatorerna beskrivs tillsammans med nyckeltal eller fråge-
ställningar som kan ligga till grund för analys och bearbetning av 
utbildningens betingelser. Indikatorerna omtalas i form av nyckeltal 
såsom helårsplatser, heltidsundervisande lärare, disputerade lärare, 
arbetstidsfördelning och procent administration och studieväg-
ledning etc. Strukturkvalitet mäts främst med kvantitativa mått.  

 
Resultatkvalitet 
På motsvarande sätt presenteras resultatkvalitet i egenskap av 
kvalitetsindikatorer kopplat till nyckeltal. Aktuella indikatorer är: 

• avhopp 
• genomströmning 
• anställningsbarhet 
• rörlighet 
• examina (s. 4, Dnr IBL 222/07-4). 

  
I likhet med strukturakvalitet mäts även resultatkvalitet i 
kvantitativa termer. Nyckeltalen mäter exempelvis avhopp, antal 
helårstudenter, byte av studieort, antal utfärdade examina etc. 

Vissa av de indikatorer som tas upp under strukturkvalitet och 
resultatkvalitet kan vara relevanta att uppmärksamma i anslutning 
till detta reformarbete, exempelvis lärarkompetens och söktryck 
(strukturkvalitet) samt genomströmning och rörlighet (resultat-
kvalitet). Flera av indikatorerna ligger dock utanför ramen för 
denna studie och kommer därför inte vidare att diskuteras.  
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Slutsats 
Ovanstående redogörelse åskådliggör IBL:s kvalitetskriterier för det 
interna kvalitetssäkringsarbetet. Intentionen är att använda dessa 
kvalitetsindikatorer för återspegling och analys av planerings- och 
utvecklingsarbetet av det nya Speciallärarprogrammet.   
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Metod  

Ansatsen i arbetet är att följa och kvalitetsgranska ett reformarbete. 
Det handlar främst om att iaktta och spegla arbetsprocessen under 
det år som planerings- och utvecklingsarbetet pågick, dvs. hösten 
2007 och våren 2008. Av skäl som tidigare redovisats ägde den 
största delen av datainsamlingen rum under våren 2008. Viss 
information samlades också in i augusti 2008 innan programmet 
startade.  

Arbetet har skett induktivt och informationen har vuxit fram ur 
empirin. Först i samband med skrivandet av rapporten har 
författaren vänt sig till befintliga teorier och forskningsfynd för att 
hitta användbara begrepp som kan lyfta materialet till en metanivå.  

Eftersom ett utvecklings- och planeringsarbete kan betraktas som 
ett sammansatt fenomen är en mångsidig forskningsstrategi att 
föredra, dvs. att man studerar fenomenet ur flera perspektiv som 
vart och ett kan bidra till att fånga specifika aspekter av fenomenet 
och som tillsammans kan ge en helhetsbild av det reformarbete som 
studeras (Hammersly, 1996; Silverman, 2005).  Data har därför 
samlats in på två olika nivåer dels (a) genom den kritiska vännens 
försorg, och dels (b) genom olika intressenters berättelser. 
Metoderna för datainsamling kommer följaktligen att generera data 
av olika karaktär, i syfte att öka förståelsen för reformarbetet. 

Data genom den kritiska vännens försorg 
Studier av dokument och systematisk observation är de specifika 
datainsamlingsmetoder som använts på denna nivå. 

 
Studier av dokument  
Data som hämtades in via studier av dokument från hösten 2007 
kom främst från olika typer av officiella handlingar (se Referenslista 
och Bilaga 1). Exempelvis kan nämnas Svensk författningssamling 
(SFS 2007:638), Förslag till Examensordning (U2008/577/UH), 
Delrapport till OSU (2007-10-11), protokoll från planeringsgruppens 
möten etc. Dokumenten användes i huvudsak för att fastställa de 
förutsättningar och restriktioner som ställdes upp och som utgjorde 
ramarna för planeringsgruppens arbete. Dessutom gav dokumenten 
en uppdatering av vad som ägt rum under hösten 2007 när den 
kritiska vännen ännu inte påbörjat sitt deltagande. Granskningen av 
dokument fortsatte fortlöpande under våren 2008 samt i början av 
hösten 2008. I den senare delen av granskningen kom främst att 
bestå av programspecifika dokument. Urvalsgrunderna för vilka 
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dokument som studerades var dels huruvida de speglar viktiga 
förutsättningar för reformarbetet (t ex mål, innehålls-, resurs-, 
tidsramar) och dels om dokumenten beskrev processer och 
skeenden av betydelse för kvalitetsgranskningen. Dessutom ger de 
programspecifika dokumenten information om hur resultatet 
gestaltar sig dvs. hur de två specialpedagogiska utbildningarna vid 
Linköpings universitet kommer att bedrivas från och med 
höstterminen 2008.  

Även om det här arbetet framförallt ska dokumentera hur 
planerings- och utvecklingsarbetet med det nya Speciallärar-
programmet har utformats och genomförts blir det ibland aktuellt 
att även resonera om Specialpedagogprogrammet då dessa båda 
specialpedagogiska program har flera gemensamma berörings-
punkter såsom, lärare, kursplaner, potentiella sökanden etc.  
 
Systematisk observation  
En viktig datainsamlingsmetod som användes regelbundet under 
hela datainsamlingen var systematisk observation (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2002). Observation bygger på vad som faktiskt 
händer i den grupp som observeras och metoden är inte avhängig 
deltagarnas förmåga att delge någon information. Observationsdata 
speglar även egenskaper hos gruppens processer och dess arbete 
vid observationstillfällena. Observationer kan genomföras på olika 
sätt baserat på målet med och förhållningssättet till kunskap samt 
grad av struktur på datainsamlingen (Einarsson & Hammar Chiriac, 
2002). Målet med kunskapen i denna studie var att generera ny 
kunskap om hur ett reformarbete går till samt att lyfta fram 
aspekter av hur arbetet gestaltade sig. Insamlandet av data 
genomfördes med låg grad av struktur, varför observationerna kan 
karaktäriseras som teorigenererande med låg grad av struktur. 
Observatörens närvaro var godkänd av informanterna och skedde 
öppet. Ett visst deltagande i gruppens arbete förekom eftersom 
observatören exempelvis ställde frågor, bad om förtydliganden mm. 
Observatörsrollen kan närmast beskrivas som Observatör som 
deltagare då det främsta syftet var att samla in information och att 
observatören deltog i mycket liten utsträckning i arbetet som helhet 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  

I denna studie användes observation som datainsamlingsmetod 
dels vid planeringsgruppens arbete och dels vid observationer i det 
befintliga Specialpedagogprogrammet. Dessutom genomfördes vid 
undersökningen en observation vid Linköpings universitets 
informationsdag den 8 mars 2008. 
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Syfte, urval och genomförande av observationer 
Syftet med att observera den stora planeringsgruppen var att 
kartlägga reformarbetet för att kunna spegla skeenden och fenomen.  
Inget urval genomfördes utan alla tillfällen under våren 2008 
observerades. Sammanlagt genomfördes tre observationer om 2 
timmar vardera. Observatören tillika den kritiska vännen deltog 
även i gruppens arbete genom att ställa frågor, be om förtydligande 
etc. Under mötena fördes också minnesanteckningar.  

Föresatsen med observationerna av det befintliga Special-
pedagogprogrammet var att öka kunskapen om, samt bli mer 
förtrogen med hur specialpedagogisk undervisning kan designas. 
Urval av observationstillfällen genomfördes utifrån innebörd och 
relevans, vilket medförde två observationer i en och samma 
studentgrupp som läste en kurs om skriftspråkliga svårigheter. Vid 
dessa observationer intogs en strikt observatörsroll och inget 
deltagande i gruppens arbete förekom (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002). Sammanlagt genomfördes två observationer, den 
första varade tre timmar och den andra två timmar. Samma grupp 
bestående av sju kvinnliga studenter ingick vid båda tillfällena och 
minnesanteckningar fördes under observationerna.  

Data genom olika intressenters berättelser 
För att samla in data angående förväntningar på det nya 
Speciallärarprogrammet användes fokusgruppsintervjuer (Hammar 
Chiriac, 2007; Kizinger 1994; Millward, 2007; Morgan, 1996; Wibeck 
2000). Fokusgrupper är en sorts diskussionsbaserad gruppintervju 
som bygger på antagandet om att individer i grupp lättare 
ventilerar sina åsikter än vid individuella intervjuer. Intentionen 
med fokusgrupper är att samla in data av kvalitativ karaktär om i 
förväg bestämda teman som kan tänkas ge en bild av det fenomen 
som studeras, dvs. i det här fallet förväntningar på utbildningen. 
Genom att intressenterna reflekterar över några gemensamma 
frågor ges en bild av hur diskussionerna om det nya 
Speciallärarprogrammet tar sig uttryck i andra kontexter.   

 
Syfte, urval och genomförande av fokusgrupper 
Syftet med fokusgrupperna i den här studien var att ta reda på vilka 
föreställningar och uppfattningar som förekommer på special-
lärarnas framtida arbetsplatser. Vilken information och kunskap 
potentiella framtida kollegor har och vilka tankar kring att det 
startar ytterligare en specialpedagogisk utbildning finns? 

Premissen för urvalet av deltagare var variation och relevans, 
dvs. olika grupper av informanter för vilka ämnet var relevant och 
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av intresse (Bryman, 2002). På så sätt var tanken att de olika 
fokusgrupperna skulle förmedla var sin del av information som 
tillsammans skulle ge en bild av de föreställningar som återfinns på 
fältet. I Tabell 1 ges en sammanfattande beskrivning av urvalet.  
 
Tabell 1  
Beskrivning av fokusgrupperna 
 
Fokusgrupper Antal  Tid (min) 
Studenter på pågående Specialpedagogprogrammet 2 37 
Studenter antagna till nya Speciallärarprogrammet  3 65 
Studeranderepresentanter som deltog i planeringsarbetet 2 68  
På fältet verksamma speciallärare 3 54 
 
Som framgår av Tabell 1 ingick sammanlagt 10 personer i 
fokusgrupperna. Endast två av deltagarna var män, vilket medfört 
att redovisning av könsfördelningen i fokusgrupperna av 
konfidentialitetsskäl har uteslutits ur Tabell 1. Fokusgrupperna 
varade i genomsnitt 46 minuter, vilket ger en total tid av cirka 4 
timmar. Med tanke på informanternas konfidentialitet numreras 
inte fokusgrupperna i tabellen ovan. Ordningen i tabellen är inte 
heller kongruent med numreringen vid citaten i resultat-
presentationen.  

Två av fokusgrupperna bestod av studerande. En grupp med 
studenter deltog i det befintliga Specialpedagogprogrammet och 
läste vid tidpunkten för datainsamlingen (våren 2008) en kurs om 
skriftspråkliga svårigheter. En andra grupp innehöll studerande 
som antagits till det nya Speciallärarprogrammet höstterminen 2008. 
De två studeranderepresentanter som deltagit i planerings- och 
utvecklingsarbetet i den stora planeringsgruppen bildade också en 
fokusgrupp och slutligen ingick tre på fältet verksamma 
speciallärare i den sista fokusgruppen. Gemensamt för deltagarna 
som ingick i fokusgrupperna var att de tidigare hade någon form av 
grundläggande specialpedagogisk utbildning och är eller har varit 
verksamma som lärare, speciallärare eller specialpedagog.  

Fokusgrupperna genomfördes i avskild miljö på universitetet 
eller ute på fältet. Tre frågor diskuterades i alla fokusgrupperna: 

1. Vad vet du om det nya Speciallärarprogrammet? 
2. Vad tycker du om att man startar en ny specialpedagogisk 

utbildning? 
3. Vad anser du att den nya Speciallärarutbildningen ska 

innehålla? 
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Därutöver fanns en fråga per fokusgrupp riktad till just den 
kategorin av respondenter. Exempelvis tillfrågades studentrepre-
sentanterna om sina erfarenheter av att delta i den stora 
planeringsgruppen.  

Alla fokusgrupper spelades in på band och transkriberades för 
senare analys. 

Bearbetning av material 

Allt material, oavsett datainsamlingsmetod har bearbetats 
induktivt (Bryman, 2002; Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 
Informationen växte fram ur empirin som representerade 
verkligheten. Utgångspunkten för bearbetningen och analysen togs 
i insamlade data och materialet fick självt visa vad som var relevant. 
Vid analys och tolkning av materialet lyftes intressanta mönster 
fram. Först när de empiriska resultaten bearbetats skrevs dels den 
teoretiska referensramen och dels redogörelsen för IBL:s 
kvalitetskriterier. Intentionen var att använda teoriavsnittet och 
kvalitetsindikatorerna för att återspegla och analysera planerings- 
och utvecklingsarbetet. Empirin och produktionen av ny, fördjupad 
eller reviderad kunskap om verkligheten var i fokus under hela 
forskningsprocessen.   

Resultatpresentation 
Presentationen är fokuserad på att spegla de händelseförlopp som 
gestaltas under studien på ett så tydligt sätt att läsaren själv kan 
skapa sig en bild av det reformarbete som beskrivs. Avsikten är att 
så tydligt som möjligt beskriva och spegla de skeenden och 
processer som visat sig under studien.   

Resultatet presenteras i fyra delar; Tidigare och nuvarande 
specialpedagogiska utbildningar, Processen i fokus, Nya specialpedagogiska 
utbildningar samt Förväntningar på den nya utbildningen. Var och en 
av de fyra resultatdelarna baseras på helheten i studien men vikten 
av datainsamlingsmetoderna varierar. De två delarna Tidigare och 
nuvarande specialpedagogiska utbildningar och Nya Specialpedagogiska 
utbildningar grundas främst på olika former av dokument. Kapitlet 
benämnt Processen i fokus styrks både av dokument och 
observationer. Slutligen underbyggs Förväntningar på den nya 
utbildningen främst på information från fokusgrupperna.  

Den sista delen skiljer sig också åt med tanke på att det är 
informanternas förväntningar som efterfrågas. För att om möjligt 
låta deltagarnas röster komma i förgrunden används flertalet citat 
från fokusgrupperna. Alla analyser är genomförda på den 
autentiska texten, men för att presentera en mer läsvänlig text är 



38 

citaten språkligt redigerade, utan att meningen eller innehållet 
ändrats i excerpterna (Trost, 1993). Återigen har bevarandet av 
informanternas konfidentialitet ansetts angeläget varför alla 
yttranden är skrivna ur ett kvinnligt perspektiv.   

Citaten har valts med tanke på representativitet och relevans, 
vilket innebär att presentera karakteristiska och betydelsefulla citat 
som reflekterar respondenternas åsikter. Alla fokusgrupper finns 
företrädda om än inte i samma utsträckning.  

Etiska överväganden 
Ett forskningsetiskt förhållningssätt har varit genomgående i 
studiens alla delar och Humanistiska och samhällsvetenskapliga 
rådets (HSFR) forskningsetiska principer har varit vägledande 
(Vetenskapsrådet, 2007). Dessa inkluderar informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Alla informanter har fått 
information och har frivilligt samtyckt till att delta i studien. 
Konfidentialiten har beaktats i största möjliga mån, genom att 
material avkodats och att inga personer nämns vid namn. Dessutom 
har fokusgrupperna avkodats så till vida att de vid beskrivningen i 
resultatredovisningen inte fått något nummer samt att ordningen på 
fokusgrupperna har modifierats. De nummer som anges i 
anslutning till excerpterna i resultatredovisningen är alltså inte 
överensstämmande med ordningen i Tabell 1.  

Att upprätthålla konfidentialiteten i ett arbete som är en del av 
den egna institutionens kvalitetssäkringsarbete och där data baseras 
på offentliga dokument är inte helt okomplicerat. Förhoppningsvis 
har dock ovanstående strategier minimerat igenkänningsfaktorn 
gällande enstaka individer. 
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Tidigare och nuvarande 
specialpedagogiska utbildningar  

I föreliggande kapitel ges en kort historisk skildring av de tidigare 
och nuvarande specialpedagogiska utbildningarna från 1962 fram 
till 2007. Två utbildningar fokuseras, den gamla speciallära-
rutbildningen och specialpedagogutbildningen. Intentionen med 
kapitlet är att sätta in reformarbetet i ett sammanhang och till 
största delen baseras beskrivningen på studier av dokument. 

Den gamla speciallärarutbildningen 
Den gamla Speciallärarutbildningen startades 1962 och lades ner  
1989 (Bladini, 1990; Eriksson Gustavsson, 2008; Vernersson, 1998). 
Under den här tiden förändrades dock både innehåll och 
omfattning vid flera tillfällen. 

Inledningsvis omfattade speciallärarutbildningen ett års studier 
(motsvarande 40 p). Nedanstående två excerpter ger en bild av vad 
som fokuserades på under de första åren:   

Kunskaper om och diagnos av elever med handikapp samt 
undervisningsmetoder och skolans åtgärder för att anpassa 
eleverna till samhället (s. 21, Vernersson, 1998).  

De övergripande målen för speciallärare var enligt 
utredningen* att ”ge ingående kunskaper rörande de speciella 
behandlings- och undervisningsmetoder, som bör tillämpas för 
att ge elever med skolsvårigheter bästa möjliga utbyte av 
skoltiden” (s. 124, Bladini, 1990).  

* Förslag till studieplan för speciallärare 1965.  

Ett genomgående synsätt var att barns svårigheter kopplades till 
individuella faktorer, dvs. defekter hos barnet. Utbildningen 
fokuserade på pedagogik, metodik, ämnesstudier och praktik 
(Bladini, 1990; Vernersson, 1998) medan momentet testutbildning 
inte infördes förrän 1967. Utbildningen, som var regelstyrd, 
präglades av den rådande tidsandan och det specialklassystem som 
existerade under 1960-talet. Den ettåriga speciallärarutbildningen 
kom dock inte till Linköpings universitet förrän 1977 (Vernersson, 
1997). 

1978 förkortades den gamla Speciallärarutbildningen till att 
omfatta en termin (motsvarande 20 p). Utbildningen blev mer 
målstyrd och fler yrkesförberedande moment infördes på bekostnad 
av metodik. Kunskap om ”samarbete, kognitiva och personlighets-
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relaterade färdigheter och attityder fokuserades” (s. 22, Vernersson, 
1989).  Även denna, 1978 års speciallärarutbildning, påverkades av 
tidsandan. Speciallärarens yrkesroll reviderades parallellt med att 
kunskaps- och människosynen i samhället förändrades. Den 
förändrade synen på specialläraren kan belysas med följande 
utdrag: 

Specialpedagogik är inte längre en annorlunda pedagogik för 
anpassning av vissa och relativt få elever. Det är ett medvetet 
prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska 
teorier i sökande efter det ökade stöd många elever under 
längre eller kortare perioder kan behöva i sin naturliga 
omgivning. Specialpedagogik blir då något som präglar 
vardagsarbetet för all skolans personal (s. 160, Bladini; 
Ursprungligen hämtat från SOU 1978: 86 s 278). 

Intresset riktades nu mer mot att betrakta svårigheter som en 
skillnad mellan ”förutsättningar och krav” (s. 23, Vernersson 1989).  
Speciallärarna ska nu också börja arbeta förebyggande i samverkan 
med övrig skolpersonal.  

Under 1980-talet styrdes specialundervisningen mot barnets 
utveckling och inlärningssituationen som helhet. Orsaker till 
skolsvårigheter ansågs bero på ett mångfacetterat samspel av 
faktorer i barnets hela livssituation. Den tidigare defektsynen 
övergavs då den ansågs inaktuell.  Ett utökat samarbete med andra 
aktörer i skolan var nu mer aktuellt än tidigare. Tillsammans med 
personalen skulle specialläraren planera och genomföra 
åtgärdsprogram för elever med skolproblem. Vernersson (1989) 
skriver att: 

Specialläraren skulle utgöra en resurs för arbetsenheten (s. 22). 

Bladini (1990) sammanfattar speciallärarens förändrade profession 
genom tre olika roller: (a) hjälpklassläraren (fram till 60-talet), (b) 
specialisten (60 till 80-talet) och slutligen (c) skolans förändrings-
agent (från 80-talet) (s. 250). Benämningarna visar på en 
förskjutning av speciallärarrollen från av vara en undervisare, till att 
mer agera expert för att i slutet av 80-talet fungera som samordnare 
och ledare av förändringsarbete. 

1989 lades den gamla speciallärarutbildningen ner och ersattes 
av specialpedagogprogrammet. En av anledningarna till detta som 
lyfts fram tycks vara den forskning som bedrevs av bland annat 
Ingmar Emanuelsson. Den visade bland annat att individuellt stöd 
till skolbarnen i läsning och skrivning samt matematik inte hade 
någon effekt (Thors, 2008). 
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Två excerpter från fokusgrupperna får avsluta denna kortfattade 
presentation av den gamla speciallärarutbildningen.  

A: … Ja den [gamla speciallärarutbildningen] var inriktad på 
läsa, skriva, räkna. För att ge barnen verktyg till att klara allt 
det övriga och det var … många praktiska delar inlagt också. 
Man gjorde studiebesök och så vet jag. 
I: Mmm, mmm var det praktik? 
A: … Jag pratade ju i dagarna med en gammal pensionerad 
speciallärare. Hon pratade mest om sina studiebesök vad jag 
kan erinra mig nu men. Men praktiska delar i det fanns det ju i 
alla fall (F 4)  
 
Hon pratade gott om den [gamla speciallärarutbildningen] så. 
Hon trivdes ju med att vara speciallärare då. … Men vi prata 
inte om innehållet så mycket utan att hon hade gått den och 
sådär (F 4).  

Den tidiga Specialpedagogutbildningen   
1990 startades den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
som omfattade tre terminer (motsvarande 60 p) (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001; Eriksson Gustavsson, 2008). Innehållet i 
utbildningen tillika med specialpedagogens arbetsuppgifter skilde 
sig från speciallärarens. Följande utdrag ger en övergripande 
beskrivning av specialpedagogens arbetsuppgifter: 

Specialpedagogen skulle ha ett övergripande ansvar för den 
specialpedagogiska verksamheten i samverkan med 
skolledning och rektor. Vidare skulle specialpedagogen kunna 
handleda kollegor av olika slag, aktivt stödja och initiera 
skolutveckling samt följa upp och utvärdera den pedagogiska 
verksamheten för enskilda elever och elevgrupper (s. 1-2, 
Eriksson Gustavsson, 2008).  

Den tidiga specialpedagogutbildningen hade från början fyra 
inriktningar mot 

1. Komplicerade inlärningssituationer. 
2. Dövhet eller hörselskada. 
3. Synskadade samt 
4. Utvecklingsstörning (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001; Thors, 2008).  
 
Individuella förklaringar på skolsvårigheter, särskilda organisa-
toriska lösningar och exkludering av elever med speciella behov var 
tidstypiskt och betonades under utbildningen.    
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Även specialpedagogutbildningen har förändrats mellan åren 1990 
och 2008. En större omställning genomfördes i samband med 
utvecklingen av den lärarutbildning som startade år 2001 (Eriksson 
Gustavsson, 2008). Tanken var att lärarutbildningen skulle öppna 
upp möjligheten för studenterna att genomföra mer eller mindre 
omfattande specialpedagogiska studier redan under sin grund-
utbildning. Som en konsekvens reviderades specialpedagog-
utbildningen samtidigt som en ny examensordning infördes för den 
samma 2001. Specialpedagogens undervisande uppgift betonades 
nu och dessutom framhölls rollen som samtalspartner. 
Specialpedagogen skulle också ”ansvara för utveckling, uppföljning 
och utvärdering av pedagogisk verksamhet” (s. 3) ute på skolorna. 
Det går att ana ett ideologiskt skifte i synen på specialpedagogik 
från exkludering av elever till inkludering. Delaktighet, inkludering 
och samspel mellan individ och kontext blev nya honnörsord 
(Thors, 2008). 

Nästa omställning genomfördes i samband med att Bologna 
systemet infördes för specialpedagogutbildningen och programmet 
placerades nu på en avancerad nivå men med motsvarande 
omfattning. Utbildningen motsvarade nu 90 högskolepoäng vilket 
är en omräkning av de tidigare 60 poängen.  

Vid Linköpings universitet anses den erfarenhetsbaserade 
kunskap som de studerande har med sig in i utbildningen utgöra en 
utgångspunkt för fortsatt lärande. På programmet utvecklas den 
teoretiska kunskapen. Erfarenhet och teoretisk kunskap tillsammans 
genererar underlaget för specialpedagogens professionella 
kompetens (Programbok ht 2007 – ht 2008).  

De studerande ska efter avslutad examen ”visa sådan kunskap 
och förmåga som krävs där att självständigt arbeta som 
specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av 
särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller 
vuxenutbildning” (s. 4 Programbok ht 2007 – ht 2008, 
ursprungligen hämtat från SFS 2007:638).  

Några begrepp framhålls som viktiga för utbildningen och 
specialpedagogens utbildning. Den blivande specialpedagogen ska 
under sin utbildning ha: 

• utvecklat kunskap och förståelse inom specialpedagogik   
• utvecklat färdighet och förmåga att undervisa, utvärdera och 

utveckla pedagogisk verksamhet samt  
• bearbetat och reflekterat över värderingsförmåga och 

förhållningssätt (s. 4, Programbok ht 2007 – ht 2008). 
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I fokusgruppsintervjuerna och i programboken framkommer det att 
specialpedagogutbildningen i Linköping år 2007 är ett samman-
hållet utbildningsprogram men som en del av utbildningen erbjuds 
två valbara kurser; 

1. Skriftspråkliga faktorer.  
2. Socioemotionella faktorers påverkan på lärande.  

 
Studenterna kan välja att fördjupa sig i ett av dessa kunskaps-
områden och på så sätt få en profil på sin specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildning. Ett utdrag från en av fokusgrupperna visar 
hur fördelningen mellan de olika kunskapsområdena kan ha 
utspelat sig: 

 Och så det var ju det vi, förskolelärare och fritidspedagoger 
som fick gå, socialt och emotionellt. Om det kan jag tycka lite 
både ock så, för att egentligen har vi väldigt mycket på det 
[området] för det läste vi mycket på högskolan. Det är ju det 
man håller på med socialt och emotionellt tycker jag. Så 
egentligen tycker jag man skulle, kanske mixa in det i den här 
utbildningen också. Nu blir det ju så… (F 1).  

Utan att fördjupa mig vidare kan tilläggas att utbildningen i 
Linköping också innehåller verksamhetsförlagda studier.  

Avslutande kommentar 
Den kortfattade historiska beskrivningen av de båda tidiga 
specialpedagogiska utbildningarna gör inte anspråk på att vara 
heltäckande. Det finns säkert andra som kan och troligtvis har 
genomfört betydligt mer fullmatade exposéer. Några av dessa har 
också använts som underlag för denna summariska redogörelse 
baserad på ett subjektivt urval relevant för studien.  

Avsikten med denna framställning är att sätta in föreliggande 
studie i en kontext samt ge läsaren en bild av i vilket sammanhang 
planeringen och utvecklingen av det nya Speciallärarprogrammet 
initieras.  
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Processen som fokus 

Under den här rubriken kommer utvecklings- och planeringsarbetet 
vid Linköpings universitet att beskrivas som det gestaltat sig utifrån 
styrdokument och kvalitetssäkringsarbete. Fokus i beskrivningen 
kommer att vara på den planeringsgrupp där den kritiska vännen 
ingått och därmed fått direkt insyn i arbetet och processen.  

Arbetsgrupper 
Ur delrapporten till Områdesstyrelsen för Utbildningsvetenskap (E. 
Gustavsson, 2007) framgår att det inledande planeringsarbetet 
bestod av att organisera en arbetsgrupp, vars uppgift var att planera 
och utveckla innehållet i det nya Speciallärarprogrammet. 
Arbetsgruppen benämns ”den stora planeringsgruppen” och 
fungerar som en viktig beståndsdel i hela implementerings-
processen. Förutom den stora arbetsgruppen bildas också tre 
arbetsgrupper; ”Samläsningsgruppen”, ”Matematikgruppen” och 
”Svenskgruppen”. Var och en av dessa gruppkonstellationer har 
betydelse för arbetet och processen i reformarbetet.  

Den stora planeringsgruppen 
Den stora planeringsgruppen består ursprungligen av sju personer 
med olika kvalifikation och kunskap som anses vara värdefull för 
planeringsarbetet. Den ansvarige samordnaren, tillika ordföranden, 
samt fem av gruppdeltagarna rekryteras från universitetet, alla fil.dr 
och universitetslektorer med tidigare erfarenhet från special-
pedagogiska utbildningar. Urvalsgrunden är deltagarnas olika 
(forsknings)kompetens för att på så sätt säkerställa att olika 
intressen tillvaratas (E. Gustavsson, 2007). Utöver den gemensamma 
kompetensen finns också individuella kvalifikationer, exempelvis 
personer med tidigare erfarenhet av att:   

• ansöka om examensrätt till en specialpedagogisk utbildning,  
• verka som kursansvarig för specialpedagogisk utbildning,  
• forska om språk, läs- och skrivområdet samt matematik-

området.  
 
Två medlemmar från fältet ingår också från starten i den stora 
planeringsgruppen, dels en skolchef och dels en specialpedagog, 
båda med tidigare erfarenhet av specialpedagogisk verksamhet. 
Den ursprungliga stora planeringsgruppen påbörjar sitt arbete i 
oktober 2007.  
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I februari 2008 utökas den stora planeringsgruppen med två 
studeranderepresentanter och en kritisk vän. Studeranderepresen-
tanterna har studerat på Specialpedagogprogrammet under åren 
2005-2006 (E. Gustavsson, 2008) och är nu verksamma ute på fältet. 
Den kritiska vännen representerar ett utifrånperspektiv dels genom 
sitt grupp- och socialpsykologiska synsätt och dels genom att inte 
vara direkt involverad i den specialpedagogiska utbildningen.  

Den stora planeringsgruppen bestående av tio medlemmar, sju 
kvinnor och tre män, är sammansatt med avseende på att 
tillsammans representera kompetens som är betydelsefull för det 
nya Speciallärarprogrammet. Gruppen har haft sex samman-
komster, varav tre mellan oktober 2007 och januari 2008 (med sju 
medlemmar) och tre under våren 2008 (med tio medlemmar). 
Sammanträdena genomförs under sen eftermiddag och pågår i två 
timmar. Enklare förtäring finns uppdukad i möteslokalen en kvart 
innan start. Tid för nästkommande möte avtalas innan gruppen 
skilts åt. Närvaron är genomgående hundraprocentig.  

Tre arbetsgrupper 
Vid det första mötet (se nedan) bildas tre arbetsgrupper uppkallade 
efter uppdragsfokus; ”Samläsningsgruppen”, ”Matematikgruppen” 
och ”Svenskgruppen”. De tre smågrupperna ska arbeta fristående 
från varandra med respektive kunskapsområde. Insatsen i 
arbetsgrupperna genomförs parallellt med deltagandet i den stora 
planeringsgruppen. 

 
Samläsningsgruppen  
Från och med hösten 2008 ska det finnas två specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningar, Specialpedagogprogrammet och det nya 
Speciallärarprogrammet, som utifrån examensordningarna visar på 
stora likheter (se även Nya specialpedagogiska utbildningar). 
Samläsningsgruppen får i uppdrag att utifrån befintliga 
ramdokument se över vilka hinder och möjligheter som finns för 
samläsning mellan programmen. Främst gäller detta de 30 första 
högskolepoängen. Uppgiftens utformning medför att grupp-
medlemmarna måste beakta båda programmen, såväl gällande 
utformning och upplägg som innehåll.  

I den lilla gruppen ingår deltagare som även inkluderas i den 
stora planeringsgruppen. Båda könen finns representerade och två 
av medlemmarna är hemmahörande på universitetet medan de 
andra två kommer från fältet. Samläsningsgruppen har haft flera 
möten varav det finns dokumentation från två.  
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Utfallet av gruppens arbete visar att det finns stora möjligheter för 
samläsning i de första och sista kurserna på programmen. Viss 
revidering av kursplanerna är dock nödvändiga. Arbetsgruppen 
föreslår dessutom att de valbara kurserna i det tidigare special-
pedagogiska programmet ska ersättas av en gemensam och 
obligatorisk kurs. 

 
Matematikgruppen 
Det nya speciallärarprogrammet innehåller två inriktningar. En 
inriktning är grundläggande färdigheter i matematik, vilken 
fokuserar på barns matematiska utveckling och lärande. Matematik-
gruppens uppgift är att arbeta med och ge förslag på hur innehållet 
i kurser med inriktning mot matematik kan utformas.  
 Gruppens sammankallande rekryteras från den stora plane-
ringsgruppen medan övriga tre deltagare värvas på Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande. Matematikgruppen består av tre 
lektorer och en adjunkt, två män och två kvinnor, med adekvata 
kvalifikationer. Gruppen har, enligt utsaga, haft ett flertal möten 
men något skrivet protokoll finns inte bland det insamlade 
materialet.  

Matematikgruppen producerar flera kursplaner riktade mot 
fördjupningsområdet grundläggande färdigheter i matematik. 

 
Svenskgruppen 
Den andra möjliga inriktningen inom ramen för den nya Special-
lärarprogrammet är styrd mot kunskapsområdet grundläggande 
färdigheter med fokus på språk, läsning och skrivning. Den här 
arbetsgruppen består av två kvinnor från den stora planerings-
gruppen. I likhet med Matematikgruppen är Svenskgruppens 
uppdrag fokuserat på att producera kursplaner, dvs. att arbeta med 
och ge förslag på innehållet i kurser med inriktning mot svenska.  

Gruppen har vid flera tillfällen medfört skriftliga underlag för 
diskussioner i den stora planeringsgruppen. I likhet med 
Matematikgruppen, färdigställer Svenskgruppen kursplaner för 
kunskapsområdet grundläggande färdigheter med fokus på språk, 
läsning och skrivning.   

 
I Figur 2 framgår vilka grupper som förekommer i reformarbetet. 
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Figur 2.  Den stora planeringsgruppen med informationskanaler 
 

Förutom att Figur 2 illustrerar vilka grupper som är verksamma 
inom planeringsarbetet, visar den också på befintliga kommunika-
tionsvägar till och från den stora planeringsgruppen. Två viktiga 
komponenter i reformarbetet, vilket framgår i figuren, är den 
ansvarige samordnaren och de centrala styrdokument som sätter 
ramarna för arbetet.  

 
Samordnarens kontakter  
Den ansvarige lektorn och tillika ordföranden i den stora 
planeringsgruppen, har flera olika kontakter och samarbeten med 
omvärlden. Hon har till exempel kontakt med Utbildnings-
departementet och regelbundna möten med en grupp bestående av 
ansvariga för planeringsarbetet vid de andra åtta universitet och 
högskolor som befinner sig i samma situation och på liknande sätt 
arbetar med reformarbetet.  

Utöver dessa uppdrag är också samordnaren ansvarig för att 
information om det nya Speciallärarprogrammet blir offentlig och 
publiceras så att potentiella studenter kan ansöka till programmet. 
Arbetet med information till omvärlden sker exempelvis via 
Linköpings universitets informationsdag (080308) och webben, men 
också via olika former av media. En sista viktig funktion för den 
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ansvarige är att vara den nya Speciallärarutbildningens ansikte utåt, 
mot omgivningen, med allt vad det innebär.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att planerings- och 
utvecklingsarbetet till stor del är organiserat via olika grupp-
konstellationer. Den viktigaste mötesplatsen tycks dock vara den 
stora planeringsgruppen.  

Arbete och process i den stora planeringsgruppen 
Skildringen av arbetet och processen i den stora planeringsgruppen 
bygger dels på protokoll och minnesanteckningar (se Bilaga 1) och 
dels på observationer från sammankomster. Som tidigare nämnts 
deltog inte den kritiska vännen i de tre första mötena, vilket 
naturligtvis innebär att observationer endast var möjliga vid tre av 
sex sammankomster.  

 
Första mötet 
Inför respektive möte har ordföranden skickat ut dagordning och 
eventuell annan relevant skriftlig information som finns tillgänglig. 
Det första mötet domineras av information och orientering om 
bakgrunden till det reformarbete som nu påbörjas. Gruppmed-
lemmarna får också ta del av några officiella dokument såsom 
förslag till examensordning (SFS 2007:638) samt dokument från 
befintliga specialpedagogiska utbildningar på Linköpings 
universitet. Ytterligare en viktig punkt, som har betydelse för 
gruppens fortsatta arbete, tas upp till en första diskussion, nämligen 
frågan om samläsning. Vilka hinder och möjligheter finns för 
samläsning mellan det nya Speciallärarprogrammet och Special-
pedagogprogrammet, som det kommer att gestalta sig från och med 
hösten 2008?  Ur protokollet (081017) kan tydas att samläsning, 
behörighet, validering, Lärarlyftet och lokal antagning är frågor som 
avhandlas vid den första sammankomsten. Därutöver bildas tre 
mindre arbetsgrupper; Samläsningsgruppen, Matematikgruppen 
och Svenskgruppen (se ovan).   

 
Möte två till sex 
Med undantag för första mötet är första punkten på dagordningen 
genomgående ’Uppdatering av vad som hänt ”sen sist” ’. Alla 
sammankomster börjar med att den ansvarige samordnaren 
uppdaterar alla gruppmedlemmarna om utvecklingen, dvs. 
information som samordnaren erhåller i kontakter med exempelvis 
Utbildningsdepartementet, eller från det nätverk bestående 
avansvariga från övriga universitet som arbetat med samma 
reformarbete.  
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Den andra punkten på dagordningen är rapport från de tre 
arbetsgrupperna. Smågrupperna har möjlighet att använda den 
stora planeringsgruppen som referensgrupp. Sammankomst fyra 
(det första sammanträdet med tio deltagare) upptas exempelvis till 
största delen av diskussioner som baseras på underlag från 
arbetsgrupperna. Andra återkommande punkter på dagordningen 
är (a) bestämning av arbetsuppgifter inför nästa planeringsmöte, (b) 
bestämning av tid för nästa möte samt (c) övriga frågor. 

Förutom de återkommande inslagen varierar huvudfrågorna 
beroende på var i processen arbetet befinner sig. En tendens tycks 
dock vara att de ämnen som aktualiserats gått från mer generella 
externa frågor, som centrala styrdokument, till mer specifika 
närliggande frågor exempelvis programböcker, kursplaner och 
litteraturlistor. En process från allmänt till mer specifikt allteftersom 
arbetet och processen fortskrider. 

Teman – möjligheter och hinder 
Några av de teman som problematiseras i planeringsarbetet har stor 
betydelse för det fortsatta arbetet och ventileras i större omfattning i 
den stora planeringsgruppen. De teman som identifieras är 
behörighetskrav, utbildnings- och kursplaner samt verksamhetsinriktad 
utbildning.   

 
Behörighetskrav 
Enligt Utbildningsdepartementets ursprungliga förslag till 
examensordning (SFS 2007:638) uppnås speciallärarexamen enligt 
följande: 

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på 
annan avlagd lärarexamen och uppnådd fördjupning om minst 
60 högskolepoäng i ämnena svenska eller matematik inom 
ramen för lärarexamen eller på annat sätt uppnådd sådan 
fördjupning (s. 3). 

Förutom ovanstående fordran krävs dessutom 3 års 
yrkeslivserfarenhet. Hindret eller problemet i behörighets-
specifikationen är enligt lokala bestämmelser ”minst 60 högskole-
poäng i ämnena svenska eller matematik inom ramen för 
lärarexamen eller på annat sätt uppnådd sådan fördjupning”. 
Kravbeskrivningen anses vara för hög och kan eventuellt stänga ute 
många potentiella sökande. Exempelvis har lärare som utbildats 
mot att undervisa yngre barn sällan studerat 60 poäng i ett och 
samma ämne. Förutom de höga ämneskraven finns också reaktioner 
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på formuleringen ”svenska eller matematik”. Önskemål om att 
”eller” borde bytas ut mot ”och” framkommer. 

Flera instanser reagerar på behörighetskraven bland annat SULF 
(SULF 2008-11-12), Lärarförbundet (Norrstad & Rosenqvist, 2007) 
samt aktuella lärosäten. Efter uppvaktning på Utbildnings-
departementet där förslaget om 60 hp i svenska eller matematik 
diskuterades, genomfördes en översyn av förkunskapskraven, 
vilket så småningom resulterade i följande formulering: 

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på 
annan avlagd lärarexamen med inriktning mot kunskaps-
området språk-, skriv- och läsutveckling eller matematik-
utveckling, annan avlagd lärarexamen med svenska eller 
matematik eller annan avlagd lärarexamen kompletterad med 
motsvarande kunskaper (SFS 2008:132, s. 1).  

 
Som framgår av citatet är alla specifika krav om poäng i 
ämnesstudier borttagna och istället är formuleringen ”med 
inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling 
eller matematikutveckling” framskriven. I promemorian 
(U20087577/UH) framgår att:  

Förslaget innebär att inga kvantitativa examenskrav ställs i 
examensbeskrivningen i fråga om svenska eller matematik. 
Detta möjliggör för lärosäten att för speciallärarexamen ställa 
krav på olika mängd språk-, skriv-, läs- eller matematik-
utveckling beroende på om studentens tidigare utbildning har 
inriktning mot t.ex. förskola, tidigare årskurser eller gymnasie-
skola (s. 1). 

Vid antagningen till Linköpings universitet påbyggnads-
utbildningar av specialpedagoger och speciallärare gäller, förutom 
allmän behörighet till högre studier, följande behörighetskrav: 

Dessutom ställs krav på tidigare avlagd lärarexamen med 
kunskaper inom områdena läs- och skriv- eller 
matematikutveckling (vardera minst 22,5 hp) lärarexamen med 
svenska eller matematik (vardera minst 22,5 hp) eller annan 
lärarexamen med motsvarande kunskaper. Vidare krävs minst 
tre års yrkeslivserfarenhet av lärartjänstgöring inom 
skolämnena svenska eller matematik efter avlagd lärarexamen 
(Utbildningsplan för utbildning av speciallärare, Drn LiU-
2008/02054, s.1).     

Vilket framgår ovan har förkunskapskraven varierat under 
planeringsprocessen. När ansökningstiden till Speciallärarprogram-
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met med start hösten 2008 löper ut, är behörighetskraven fort-
farande inte fastställda. Osäkerheten om vilka som är behöriga att 
söka till Speciallärarutbildningen visade sig bland annat hos den 
publik som infann sig på informationsdagen den 8 mars 2008.  

 
Utbildnings- och kursplaner 
Ett viktigt tema som återkommer vid de flesta sammankomsterna är 
arbetet med utbildnings- och kursplanerna. Flera olika utkast 
diskuteras genom att för- och nackdelar problematiseras. Vid flera 
tillfällen tar någon av deltagarna självmant på sig rollen som 
”djävulens advokat” och ställer svåra frågor för att försäkra sig om 
att all relevant fakta presenteras innan några ställningstaganden 
görs eller beslut tas.  

I samband med problematiseringen av kursplanerna granskades 
bland annat att fordringarna motsvarade avancerad nivå och 
tydliggjorde hur progressionen i programmet säkrades. Dessutom 
dryftades kursernas mål och innehåll, kursuppgifternas mål och 
syfte, arbets- och examinationsformer samt kurslitteratur. Ramen 
för den här rapporten medger emellertid inte en detaljgranskning 
av alla moment som avhandlades i planeringsgruppen. Resultatet 
av debatterna, där många gruppmedlemmar bidrog med inlägg, 
beskrivs delvis under rubriken Nya Specialpedagogiska utbildningar 
men finns också tillgängliga i lokala dokument.  

 
Verksamhetsinriktad utbildning 
Ytterligare ett tema som problematiseras ingående vid flera 
sammanträden var verksamhetsinriktad utbildning (Vfu). Alla 
tycktes vara överens om att Vfu ska genomföras utanför studentens 
egen skolverksamhet. De blivande speciallärarna bör ”tvingas på en 
annan verklighet än sin egen praktik”. Detta är också något som 
studeranderepresentanterna, utifrån egen erfarenhet, argumenterar 
hårt för.  

Ett förslag på en sammanhållen kontakt med fältet utformas. 
Under år ett genomförs kurs- och fältuppgifter i den egna eller den 
lilla studiegruppens ”hemområde”. Den fortsatta Vfu-kontakten 
under vårterminen årskurs ett och höstterminen årskurs två 
karaktäriseras av att mentorer från fältet genomför en 
seminarieserie för de blivande speciallärarna. Seminarierna kan 
bedrivas ute i verksamheten eller på universitetet.  Slutligen har de 
studerande även kontakt med och besöker mentorer på fältet under 
år två. Förslaget tycks baseras dels på en kontinuerlig kontakt med 
fältet (utöver det egna ”hemområdet”) och dels på progression. 
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Slutsats  
Behörighetskrav, utbildnings- och kursplaner samt verksamhets-
inriktad utbildning kan reflekteras över i termer av möjligheter och 
hinder för reformarbetet. Även om ovissheten kring behörighets-
kraven främst tycks upplevas som ett hinder i reformarbetet blev 
följden möjligheter att påverka behörighetskraven. I arbetet med 
utbildnings- och kursplanerna samt den verksamhetsinriktade 
utbildningen finns stora möjligheter att påverka organisation, 
utformning och innehåll inom ramen för de begränsningar (hinder) 
som ges av centrala och lokala styrdokument.  

Reflektion utifrån gruppsykologiska teorier 
Planerings- och utvecklingsarbetet har till stor del organiserats via 
arbete i olika grupper. På så sätt kan arbetsbördan fördelas och 
delegeras på olika personer. Det kan därför vara av intresse att 
reflektera över resultatet med hjälp av några relevanta aspekter 
inom gruppsykologiska teorier. Genom att problematisera och 
diskutera några av de stödjande eller hindrande faktorer och 
processer som underlättat eller försvårat genomförandet av 
reformarbetet kan en ökad förståelse för reformarbetet nås. Baserat 
på den empiri som framträtt under studiens gång och som 
redovisats ovan kommer reflektionen att genomföras utifrån 
följande områden; typ av grupp, typ av uppgift, vad man gör och hur 
man gör det som görs, ledarskap samt några kriterier för det goda 
sammanträdet.  

 
Typ av grupp 
Den stora planeringsgruppen tycks ha fungerat som navet i 
planerings- och utvecklingsarbetet och kan liknas vid en 
projektgrupp. Det är en relativt traditionell arbetsform med 
begränsad utsträckning i tid för arbete (Hammar Chiriac, 2008b). 
Syftet för en projektgrupp är att genomföra en större arbetsuppgift 
och i det här fallet att realisera ett reformarbete på avgränsad tid. 
Hur arbetet läggs upp och implementeras avgörs dock inte av hur 
gruppen typifieras utan påverkas av många faktorer. Ett 
gemensamt drag för projektgrupper tycks dock vara att gruppen 
efter ungefär halva tiden hamnar i kris med hänseende till mål och 
arbetssätt. Inget i materialet indikerar dock att det skulle ha 
förekommit någon form av kris i den stora arbetsgruppen, varken i 
mitten av arbetet eller vid något annat tillfälle. En möjlig tolkning 
kan vara att gruppen förändrades efter halva tiden då tre 
medlemmar tillkom till gruppen. Enligt den traditionella 
progressiva linjära grupputvecklingsteorin (Jern, 2004; Tuckman & 
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Jensen, 1977; Wheelan, 2005) innebär alla omställningar i en grupps 
konstellation att hela gruppens process förändras, exempelvis när 
en ny medlem ska integreras i den befintliga gruppen. Ett arbetslag 
som befinner sig i arbetsfasen (performing) där fokus är på 
uppgiftsrelaterade frågor kan exempelvis behöva återgå till att 
hantera socioemotionella frågor som roller och positioner i gruppen 
etc. Om den förändrade planeringsgruppen återigen bearbetade 
socioemotionella frågor kan det vara en möjlig förklaring till 
frånvaron av ”halvtidskris”.  

 
Typ av uppgift 
Forskning har visat att typ av uppgift har stor, om inte störst, 
betydelse för gruppens arbete och process (Hammar Chiriac, 1999b; 
2003; Steiner, 1972). Typ av uppgift har exempelvis större betydelse 
än gruppstorlek, gruppsammansättning och motivation hos 
deltagarna. Gruppsammansättningen i den stora planerings-
gruppen och de mindre arbetsgrupperna har, som redovisats 
tidigare, utgått från deltagarnas kompetens i förhållande till det 
uppdrag som ska genomföras. Flera av gruppdeltagarna har också 
undervisningsuppdrag på det befintliga Specialpedagog-
programmet och kommer troligtvis även att involveras i undervis-
ningen på det nya Speciallärarprogrammet.  Ett rimligt antagande 
kan då vara att gruppsammansättningen har genererat motiverade 
gruppdeltagare. Dessutom har det funnits avsatta medel för att 
bedriva reformarbetet vilket också är ett incitament för deltagande.  

Uppdragets utformning kan beskrivas i termer av en konjunktiv 
typ av uppgift, dvs. en uppgift som kräver samarbete, gemensam 
problemlösning och utnyttjande av hela gruppens kompetens 
(Steiner, 1972; Hammar Chiriac, 1999b; 2003, Steiner, 1972, 1976). 
Den stora projektgruppens prestation är beroende av att alla bidrar 
och deltar i arbetet. Det viktigaste var inte att genomföra uppdraget 
så snabbt som möjligt (även om det fanns tidspress och en deadline) 
utan att resultatet blev så bra som möjligt.  

Samläsningsgruppens, Matematikgruppens och Svenskgruppens 
uppgifter karakteriseras av en komplementär uppgiftstyp. Var och en 
av arbetsgrupperna arbetade med sin del av det gemensamma 
uppdraget. Komplementärt arbete bygger på arbetsdelning där var 
och en av grupperna gör den del av arbetet som den är bra på. Alla 
gruppernas bidrag behövs för att den stora planeringsgruppen ska 
kunna fullfölja sitt åtagande på bästa sätt. De tre små arbets-
grupperna har själva kunnat organisera när och hur de ska arbeta i 
förhållande till nästa gemensamma träff i den stora planerings-
gruppen.  
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En tredje typ av uppgift kan uttydas ur resultatet nämligen den 
disjunktiva typen, dvs.  när en medlem i gruppen löser uppgiften på 
egen hand. En gruppmedlems prestation representerar hela 
gruppens resultat. Det kan exempelvis handla om någon deltagare 
besitter kunskap som de andra deltagarna inte har och i rollen av 
”expert” får ta på sig vissa uppdrag eller uppgifter. Inget samarbete 
behövs och de övriga gruppmedlemmarnas bidrag har ingen 
betydelse vid en disjunktiv typ av uppgift.  I beskrivningen av 
utvecklings- och planeringsarbetet visas att samordnaren haft 
arbetsuppgifter som motsvarar en disjunktiv uppgift, exempelvis i 
kontakten med övriga utbildningsorter i samma situation och vid 
information om utbildningen vid Linköpings universitets 
informationsdag den 8 mars 2008.  

 
Vad man gör och hur man gör det som görs  
Ovanstående beskrivning av vilka typer av uppgifter som kan 
urskiljas under reformarbetet fokuserar på den tid som gruppen 
agerar som en arbetsgrupp (Bion, 1961), dvs. när deltagarna i den 
stora planeringsgruppen arbetar på ett konstruktivt sätt med att 
lösa uppgiften i fråga. Poängen med Bions teori är att ingen 
arbetsgrupp kan ägna sig åt den tilldelade arbetsuppgiften hela 
tiden utan en grupp kan också göra ”något annat” (Bion, 1961; 
Granström 2006; Hammar Chiriac, 2003, 2008a, 2008c, 2008d) och 
naturligtvis återfinns även dessa inslag i den stora 
planeringsgruppen.  

Förutom att agera som en arbetsgrupp kan alltså en grupp agera 
som en grundantagandegrupp (Bion, 1961; Granström 2006; 
Hammar Chiriac, 2003, 2008a, 2008c, 2008d). När gruppen agerar 
som en grundantagandegrupp arbetar deltagarna inte längre med 
det aktuella uppdraget utan med någon annan ovidkommande 
uppgift. Detta skifte sker omedvetet och gruppens medlemmar 
utgår ifrån ett gemensamt antagande och agerar ”som om” ett visst 
förhållande föreligger. I den stora planeringsgruppen återfinns 
exempelvis moment som består av grundantagandebeteende 
motsvarande flykt, kamp och beroendegrupp. 

Alla möten i den stora planeringsgruppen började, som nämnts 
tidigare, med någon form av enklare förtäring och det kunde hända 
att dessa tillfällen av förplägnad drog ut lite på tiden så att starten 
på mötet blev lite senarelagt (flykt). Visst kampbeteende kunde också 
urskiljas i diskussioner riktade mot Utbildningsdepartementet och 
deras sätt att argumentera om förkunskapskrav. När någon av 
deltagarna ”utsågs” till att besitta någon form av expertkunskap så 
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fanns också kortare tendenser till beroendegrupp. Till exempel 
kunde gruppen vid enstaka tillfällen uppvisa beroende gentemot 
samordnaren eller den smågrupp som för tillfället redovisade sitt 
arbete.  

Även om ovanstående beskrivna icke arbetsinriktade tendenser 
kunde urskiljas var de inte vanligt förekommande utan ett 
uppgiftsinriktat, problematiserande och ifrågasättande arbets- och 
förhållningssätt var mer generellt förekommande. Kortare moment 
av grundantagande kan vara konstruktivt och fungera stödjande för 
gruppens arbete och process (Granström 2006). Sammanfattningsvis 
tycks dock den stora planeringsgruppen ofta ha karaktäriserats av 
ett arbetsgruppsbeteende (Bion, 1961; Hammar Chiriac, 2003, 2008a, 
2008c), dvs. främst kännetecknats av att: 

• få arbetet utfört,  
• alla gruppmedlemmar arbetar mot samma mål samt  
• ledaren tjänar gruppens syfte.  
 

Ledarskap 
Ledarens eller ordförandens viktiga funktion vid arbete i grupp 
poängteras av Granström (2008). Han har, som tidigare beskrivits 
mer ingående, identifierat de fyra viktigaste uppgifterna för en 
ordförande i en arbetsgrupp. Sammanfattningsvis består de av: 

1. Skyldighet att se till att gruppen definierar sin uppgift. 
2. Rätten att göra etappvisa sammanfattningar. 
3. Behörighet att återföra gruppen till arbete.  
4. Skyldighet att sammanfatta gruppens arbete (s. 134-135). 

 
Redogörelsen av utvecklings- och planeringsarbetet åskådliggör hur 
ordföranden i den stora planeringsgruppen verkställer flera av 
dessa uppgifter under arbetet och processen. Exempelvis används 
det första mötet till att definiera gruppens uppgift. Dessutom 
skriver ordföranden minnesanteckningar vid alla möten, vilka i 
efterhand distribueras till alla gruppdeltagare.  

Att i början av en grupps arbete lägga tid på att gemensamt 
diskutera hur arbetet ska gå till samt syfte och mål med arbetet är 
essentiellt för ett optimalt grupparbete (Hempel, 2008). Forskningen 
visar att de mönster en grupp utvecklar under etableringsfasen har 
en tendens att kvarstå under en längre tid och dessutom vara svåra 
att bryta (Wheelan, 2005). Några faktorer som bör beaktas i 
etableringsfasen och som kan främja respektive hindra gruppens 
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framtida process och arbete är enligt Jern och Hempel (2002) 
gruppens (a) klimat, (b) mål och uppgift, (c) struktur, (d) roller 
normer och kommunikationsmönster samt (e) sammanhållning. För 
att främja en grupps utveckling bör även gruppens medlemmar 
under etableringsfasen lära känna varandra samt skaffa sig kunskap 
om vilken samlad erfarenhet som finns i gruppen (Hempel, 2008). 
Dessutom poängteras vikten av att öppet diskutera och bearbeta 
gruppens mål och uppgift. 

I den stora planeringsgruppen, visade protokollet från den första 
sammankomsten, att tid avsattes för information om och 
bakgrunden till uppdraget. En kvalificerad gissning är att målet 
med, och ramarna för uppdraget också klargjordes då den 
information som i förväg distribuerats till medlemmarna tyder på 
det. Huruvida övriga aspekter beaktades vid planeringsgruppens 
första möte finns ingen information om men däremot från 
observationen av fjärde mötet finns data. Vid det fjärde mötet 
tillkom, som beskrivits tidigare tre nya medlemmar till gruppen. 
Vid detta tillfälle visades intresse för de nya medlemmarna samt 
deras respektive erfarenhet och kompetens. De nya deltagarnas 
funktion för gruppens arbete tydliggjordes samt att de välkomnades 
i planeringsgruppen.  

Figur 2 illustrerar också att den stora planeringsgruppen kan 
karaktäriseras som en öppen grupp med flera informationskanaler 
mot omvärlden. Gruppen gör aktiva försök att få in och ta del av 
information utifrån. Observationsmaterialet visar heller inga 
tendenser till selektering av vilken information som får ventileras 
eller vilka som får uttala sig i planeringsgruppen. Tvärtom finns 
data som visar på att exempelvis studeranderepresentanternas 
åsikter explicit efterfrågas gällande stoff där de förfogar över 
”expertkunskap”. Dessa strategier är viktiga för att undvika 
groupthink (Janis, 1982, 1989; Rosander, 2003) och tillämpas i den 
stora planeringsgruppen. Groupthink, eller irrationellt besluts-
fattande, kan kortfattat beskrivas som en tendens att i en 
sammansvetsad grupp ta oförståndiga beslut på grundval av en 
strävan efter enighet, otillräcklig information och tidsbrist. Den 
sistnämnda variabeln, tiden, är den faktor som legat utanför 
arbetslagets påverkan. I övrigt har strategier för att minimera risken 
för groupthink använts.  

 
Det goda sammanträdet 
Betydelsen av vilka processer som uppstår vid sammanträden har 
också uppmärksammats av Granström (2006). Han identifierar 
bland annat fem premisser för det goda sammanträdet:  
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1. Varje deltagares bidrag måste tas tillvara oavsett position 
2. Det ska vara tillåtet att yttra sig fritt utan risk att bli 

bestraffad. 
3. Varje åsikt ska mötas med respekt. 
4. Varje yttrande bör prövas i relation till andra bidrag. 
5. Deltagarna bör visa ödmjukhet inför egna åsikter (s. 128).   

 
Ett flertal av dessa betingelser har gällt i den stora planerings-
gruppen. Ett uttalande från fokusgruppen bestående av studerande-
representanterna bekräftar det:  

… och sen får du ju lyssna av för de andra har ju varit med i det 
här [planeringsgruppen] ett bra tag. Men visst tänker man, det 
beror ju på lite vad det är för fråga om man ger sig i kast. För 
dels känner man väl lite att oj, jag har ju inte den vokabulären 
och den biten. Men sen tänkte jag äsch jag struntar väl i det, nu 
får jag väl säga mitt då. Och då beror det på lite vilken fråga 
som man …   

Ovanstående excerpt får avsluta reflektionen kopplat till 
gruppsykologiska teorier. Urvalet av den teoretiska referensramen 
baseras på den empiri som framträtt under studiens gång och 
tidigare erfarenhet i syfte öka förståelse för planerings- och 
utvecklingsarbetet av det nya Speciallärarprogrammet. Andra 
teoretiska synvinklar kan med relativt hög sannolikhet också vara 
användbara men skulle förmodligen även till största delen visa upp 
en positiv bild av arbetet och processen i den stora 
planeringsgruppen.  

Reflektion utifrån kvalitetskriterier 
Utifrån de kvalitetskriterier som tidigare redovisats (se även 
Kvalitetskriterier vid IBL) tycks processkvalitet vara mest användbart 
för vidare problematisering av arbetet och processen i 
reformarbetet. Såväl den vetenskapliga, som den pedagogiska och 
den sociala dimensionen är möjlig att använda för en diskussion om 
kvalitetssäkring gällande arbetet och processen. (En mer omfattande 
diskussion som inkluderar rapportens alla delar sker i 
Diskussionen,).  

Den vetenskapliga dimensionen, såsom forskningsanknytning och 
ämneskompetens uppfylls exempelvis beträffande val av deltagare i 
arbetet och vid alla gruppsammansättningar. Dessutom finns det en 
koppling mellan det nya Speciallärarprogrammet och den forskning 
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som bedrivs vid IBL. Tydligast framkommer förbindelsen vid 
diskussioner i den stora planeringsgruppen angående innehållet i 
och eventuell samläsning av de båda specialpedagogiska 
utbildningarna vid Linköpings universitet.  

Dessutom återkommer den styrning som lokal forskning har vid 
diskussioner om litteratur till det nya speciallärarprogrammet. Inte 
helt oväntat är kännedomen och kunskapen om facklitteratur och 
vetenskapliga artiklar där lokala forskare varit involverade högre, 
vilket återspeglas i diskussionerna. Detta ska absolut inte tolkas 
som om annan betydelsefullt och angelägen litteratur utesluts utan 
de båda genrerna kompletterar varandra i den litteratur som 
föreslås ligga till grund för programmet. Vikten av progression i det 
nya Speciallärarprogrammet problematiseras också i samband med 
kursinnehåll och litteratur. Möjligtvis saknas ett fördjupat 
resonemang om möjligheter och hinder kopplat till forsknings-
anknytning och ämneskompetens (se även Diskussion).  

Den pedagogiska dimensionen, har beaktats i det direkta 
planerings- och utvecklingsarbetet, genom att tillvarata de resurser 
som erbjuds och fördela arbetsuppgifter på adekvat sätt.  Dessutom 
har den pedagogiska dimensionen varit högt upp på dagordningen 
vid planering av innehåll och former för undervisning och 
utvärdering av kurser vid det nya Speciallärarprogrammet. Flera 
olika undervisningsformer har debatterats. Exempelvis användes en 
stor del av möte fem till att problematisera hur den 
verksamhetsförlagda utbildningen ska erbjudas studenterna. Flera 
varianter dryftades där både för– och nackdelar lyftes fram men 
också realitetsaspekten, dvs. vad är genomförbart? En aspekt som 
inte varit uppe överhuvudtaget är bedömningskriterier. Även om 
gruppens deltagare diskuterat examination (i mindre omfattning) så 
har bedömningsaspekten inte beaktats vid överläggningarna. Vad 
detta kan beror på blir bara spekulationer, men en hypotes kan vara 
att tidsaspekten och att uppdraget inte gett utrymme för att ta sig an 
den komplexa uppgiften som bedömningskriterier innebär. 
Alternativ kan det diskuteras om det är på den här nivån av 
grovplanering som bedömningskriterier bör lyftas eller vilar den 
uppgiften på kursansvarige och examinatorn?  

Utvecklingsarbetet har varit finansierat och deltagarna har fått 
ersättning för sin arbetsinsats. Någon uppföljning angående utfallet 
av reformarbetet har hittills inte ventilerats.  

Studentinflytande poängteras i den sociala dimensionen, något 
som beaktats, även om studentrepresentanterna kom in i ett senares 
skede av processen. Den stora planeringsgruppens ordföranden har 
också vid flera tillfällen aktivt sökt representanternas åsikter, stånd-
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punkter eller betraktelsesätt för att säkerställa studentinflytandet 
och tillvarata studentrepresentanternas unika kompetens som 
kommer med att de helt nyligen avslutat en specialpedagogisk 
påbyggnadsutbildning.  

Genusperspektivet är också en aspekt som ingår i den sociala 
dimensionen. Även om genusaspekten till viss del har uppmärk-
sammats vid urval och gruppsammansättningar samt vid 
diskussioner om kursplaner är det en infallsvinkel som kunde ha 
fått mer utrymme. De flesta studenter vid de specialpedagogiska 
utbildningarna är kvinnor vilket innebär att genusaspekten borde 
vara en viktig faktor vid ett reformarbete. Om målet är att det nya 
Speciallärarprogrammet ska bli en utbildning med jämn (eller 
jämnare) könsfördelning borde genusaspekten ha funnits med 
kontinuerligt i alla diskussioner, problematiseringar, debatter etc. 
som genomförts under planerings- och utvecklingsarbetet.  

En tredje utgångspunkt i den sociala dimensionen är bevakning 
av studenternas studiesociala miljö. En sektor av den studiesociala 
miljön beaktas i debatten om hur det schemalagda inslaget i 
utbildningen ska utformas för att erbjuda de studerande en 
gynnsam och fördelaktig arbetssituation. Det är en fråga om 
avvägning så att studenterna får rimliga arbetsvillkor i förhållande 
till halvtidsstudier. Tidigare erfarenhet av liknade utbildning i 
anslutning till information och debatt i planeringsgruppen 
resulterade i två och en halv dags sammanhängande utbildning. För 
att ge ytterligare struktur och framförhållning gäller samma 
veckodagar genom hela utbildningen inklusive den 
verksamhetsförlagda utbildningen.  

Den sista dimensionen, Internationalisering problematiseras inte i 
någon större utsträckning gällande det utvecklings- och 
planeringsarbete som genomförts.  

Avslutningsvis kan användandet av en kritisk vän som följer, 
iakttar och speglar reformarbete, men även den här rapporten 
betraktas som en del av det interna kvalitetssäkringsarbetet vid 
institutionen. Förfaringssättet kan vara ett sätt att ta ansvar för att 
planerings- och utvecklingsarbete synliggörs och blir offentligt. 
Transpararens och öppenhet är viktiga beståndsdelar för att kunna 
realisera IBL:s övergripande kvalitetsmål. 
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Nya Specialpedagogiska utbildningar  

 
Från och med hösten 2008 kommer det att vid Linköpings 
universitet bedrivas två specialpedagogiska utbildningar parallellt. 
Det finns många likheter men också skillnader mellan de båda 
programmen. Mycket kortfattat beskriver utbildningsdepartementet 
(Utbildningsdepartementet 2007-06-28) skillnaden mellan de två 
specialpedagogiska utbildningarna enligt följande:  

”Specialpedagogerna utgör ett bra stöd till skolledningen och 
övriga lärare. Speciallärarutbildningen ska rikta in sig på direkt 
arbete med eleverna.” (s. 1, 2007-04- 21; s. 1, 2007-06-28).  

I den här resultatdelen introduceras utfallet av reformarbetet. Vad 
blev resultatet av tolkningarna som de gestaltas i de program-
specifika dokumenten? Beskrivningen utgår från såväl centrala som 
lokala styrdokument gällande det nya Speciallärarprogrammet. 
Dessutom kommer likheter och skillnader i jämförelse med det 
något förändrade Specialpedagogprogrammet att beaktas, men först 
en inblick i de centrala styrdokument som examensordningarna 
utgör.  

Examensordningar för de båda utbildningarna 
Examensordningen för det nya Speciallärarprogrammet har tidigare 
problematiserats i förhållande till behörighetskrav men här kan det 
vara av intresse att granska och kontrastera utfallet för de båda 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna. Följande jämförelse 
utgår från SFS 2007:638 (Specialpedagogprogrammet) och SFS 2008: 
132 (nya Speciallärarprogrammet). 

Nedan refereras målet med utbildningarna. Förutom att 
tillhandahålla en övergripande målsättning är målet därtill 
preciserat under rubrikerna (a) kunskap och förståelse, (b) färdighet 
och förmåga samt (c) värderingsförmåga och förhållningssätt.   
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Tabell 2. 
Utbildningarnas mål hämtat från Examensordningarna (SFS 2007:638; 
SFS 2008: 132)   

 

Speciallärarexamen Specialpedagogexamen 

Mål  Mål 
För speciallärarexamen ska studenten 
visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för att självständigt arbeta som 
speciallärare för barn och elever inom 
förskoleklass, skola eller vuxen-
utbildning, som har behov av särskilt 
stöd i språk-, skriv- och läsutveckling 
eller matematikutveckling. 

För specialpedagogexamen skall 
studenten visa sådan kunskap och 
förmåga som krävs för att självstän-
digt arbeta som specialpedagog för 
barn och elever i behov av särskilt 
stöd inom förskola, förskoleklass, 
fritidshem, skola eller vuxenut-
bildning 

Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse  

– visa kunskap om områdets 
vetenskapliga grund och insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklings-
arbete samt kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets betydelse 
för yrkesutövningen, 

– visa fördjupad kunskap om barns 
och elevers språk- och begrepps-
utveckling och stimulans av denna, 
och 

– visa fördjupad kunskap om elevers 
lärande och språk-, skriv- och läs-
utveckling eller matematikutveckling 
samt goda kunskaper om bedöm-
ningsfrågor och betygssättning. 

– visa kunskap om områdets 
vetenskapliga grund och insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklings-
arbete samt kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövningen, och  

– visa fördjupad kunskap och 
förståelse inom specialpedagogik.  

 

  

Färdighet och förmåga  Färdighet och förmåga  

– visa förmåga att kritiskt och själv–
ständigt identifiera, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och 
i arbetet med att undanröja hinder 
och svårigheter i olika lärmiljöer, 

 

– visa förmåga att kritiskt och själv-
ständigt identifiera, analysera och  
medverka i förebyggande arbete och 
i arbetet med att undanröja hinder 
och svårigheter i olika lärmiljöer, 
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Speciallärarexamen forts Specialpedagogexamen forts 

– visa förmåga att delta i arbetet med 
att utforma och genomföra åtgärds-
program för enskilda barn och elever 
i samverkan med berörda aktörer 
samt förmåga att stödja barn och 
elever och utveckla verksamhetens 
lärmiljöer, 

– visa förmåga att vara en kvalificerad 
samtalspartner och rådgivare i 
frågor som rör språk-, skriv- och 
läsutveckling eller matematik-
utveckling, 

– visa förmåga att självständigt 
genomföra uppföljning och utvär-
dering samt leda utveckling av det 
pedagogiska arbetet med målet att 
kunna möta behoven hos alla barn 
och elever, 

 – visa fördjupad förmåga att kritiskt 
och självständigt genomföra peda-
gogiska utredningar och analysera 
svårigheter på individnivå i olika 
lärmiljöer, och 

– visa förmåga att kritiskt granska och 
tillämpa metoder för att bedöma 
barns och elevers språk-, skriv- och 
läsutveckling eller matematik-
utveckling, och 

– visa fördjupad förmåga till ett 
individanpassat arbetssätt för barn 
och elever i behov av särskilt stöd. 

– visa förmåga att utforma och delta i 
arbetet med att genomföra 
åtgärdsprogram i samverkan med 
berörda aktörer samt förmåga att 
stödja barn och elever och utveckla 
verksamhetens lärmiljöer,  

 
– visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och 
rådgivare i pedagogiska frågor för 
kollegor, föräldrar och andra 
berörda,  

– visa förmåga att självständigt 
genomföra uppföljning och utvär-
dering samt leda utveckling av det 
pedagogiska arbetet med målet att 
kunna möta behoven hos alla barn 
och elever, och 

– visa förmåga att kritiskt och 
självständigt genomföra peda-
gogiska utredningar och analysera 
svårigheter på organisations-, 
grupp- och individnivå.  

 
(Den inbördes ordningen av punk-

terna är i den här cellen ändrad gent-
emot ordningen i det ursprungliga 
dokumentet SFS 2007:638). 

Värderingsförmåga och förhållningssätt Värderingsförmåga och förhållningssätt 

– visa självkännedom och empatisk 
förmåga, 

– visa förmåga att inom det special-
pedagogiska området göra bedöm-
ningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter med särskilt beaktan-
de av de mänskliga rättigheterna, 

 

– visa självkännedom och empatisk 
förmåga,  

– visa förmåga att inom det special-
pedagogiska området göra bedöm-
ningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter med särskilt beakta-
nde av de mänskliga rättigheterna,  

 



64 

Speciallärarexamen forts Specialpedagogexamen forts 
– visa förmåga att identifiera etiska 
aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av 
lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och 
fortlöpande utveckla sin kompetens 
 (SFS 2008:132). 

– visa förmåga att identifiera etiska 
aspekter på eget forsknings- och  
utvecklingsarbete,  
– visa insikt om betydelsen av 
lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper, och  
– visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 
(SFS 2007:638). 

 
 
Fortsättningsvis anges för båda utbildningarna: 
 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kurs-
fordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examens-
arbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbild-
ningen är avsedd. För speciallärarexamen/specialpedagog-
examen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola 
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna 
examensbeskrivning (SFS 2007:638, SFS 2008:132). 

 
Syftet med Tabell 2 är att visa på de stora likheter och små 
skillnader som finns mellan de båda examensordningarna. Oftast är 
det bara ord eller formuleringar som ändrats i texterna. För att 
ytterligare åskådliggöra beröringspunkterna är den inbördes 
ordningen av målen i cellerna för färdighet och förmåga i Tabell 2 
förändrad jämfört med originaldokumentet (SFS 2007:638). 
Innehållet är dock oförändrat. Motivet till modifikationen av 
ordningen är just att lyfta fram och visa på överensstämmelserna i 
examensordningarna.  

Examensordningarna är viktiga styrdokument för reformarbetet 
och påverkar utformningen av de lokala styrdokumenten. Vid en 
jämförelse av målbeskrivningarna i respektive examensordning 
framgår en skillnad i de övergripande målen gällande riktningen på 
framtida verksamhetsområde. Förutom de gemensamma 
målgrupperna förskoleklass, skolan och vuxenutbildning, är 
specialpedagogernas arbete även riktat mot förskola och fritidshem. 
I speciallärarnas målbeskrivning specificeras därtill vilka som ska få 
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ta del av hjälpinsatserna, nämligen de ”som har behov av särskilt 
stöd i språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling” (s. 
2, SFS 2008:132). Ett annat viktigt observandum är att i 
examensordningarna står att specialläraren och specialpedagogen 
ska arbeta för barn inte med barn. En formulering som kan innebära 
en viss skillnad när uppdraget tolkas.  

Gällande kunskap och förståelse uttrycks i examensordningarna 
vilket kunnande de studerande ska tillägna sig under respektive 
utbildning. Specialpedagogerna ska, förutom de gemensamma 
akademiska lärdomarna, fördjupa sin kunskap i och förståelse för 
specialpedagogik.  Speciallärarna ska vidareutveckla sig i språk-, 
skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. Dessutom 
detaljredovisas att speciallärarna ska tillägna sig ”goda kunskaper 
om bedömningsfrågor och betygssättning” (s. 2, SFS 2008:132).  

Angående professionernas färdigheter och förmåga uppvisar de 
båda examensordningarna ett flertal gemensamma drag. Både 
speciallärare och specialpedagoger ska: 

 
• arbeta förebyggande, 
• undanröja hinder i, samt utveckla lärmiljöer,  
• genomföra utvärderingar, uppföljningar, åtgärdsprogram 

och pedagogiska utredningar samt  
• fungera som samtalspartner. 

 
Differensen handlar mer om på vilken nivå insatsernas 
implementeras. Specialpedagogerna arbetar mer på organisations- 
och gruppnivå, men de kan även vara verksamma på individnivå. 
Speciallärarnas insatser, å andra sidan, inriktas främst på 
individnivå men förekommer också på grupp- och organisations-
nivå. Förhållningssätt och värderingsförmåga uttrycks på samma 
sätt i båda examensordningarna. 

Efter den här genomgången och kritiska granskningen av 
centrala styrdokument som har stort inflytande på hur de lokala 
dokumenten formuleras är det dags att se hur detta avspeglas i 
exempelvis utbildningsplaner och programböcker på lokal nivå. 

Det nya Speciallärarprogrammet 
I utbildningsplanen för det nya Speciallärarprogrammet vid 
Linköpings universitet (Dnr Liu 2008/02054) framgår statsmaktens 
beslut och riktlinjer vilka överensstämmer med det som tidigare 
redovisats i denna rapport. Under utbildningens mål kan följande 
läsas:  
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Kunskap och förståelse 

Utbildningen till speciallärare på avancerad nivå innebär att 
den studerande, efter tidigare avlagd lärarexamen, har 
fördjupat och vidareutvecklat sin kunskap och förståelse vad 
gäller specialpedagogisk forskning och teoribildning samt kan 
bearbeta och integrera teoribaserad och erfarenhetsbaserad 
kunskap. Den studerande har vidare utvecklat fördjupad 
kunskap för att kunna hantera och visa handlingsberedskap 
inför komplexa utbildnings- och undervisningssituationer med 
särskilt fokus på språk-, begrepps- läs- och skrivlärande eller 
lärande i matematik. 

Färdighet och förmåga 

Den studerande har utvecklat förmåga att identifiera och 
analysera situationer i pedagogisk verksamhet för att både 
förebygga och förhindra att svårigheter i undervisnings- och 
lärandemiljöer uppstår. Den studerande kan aktivt medverka i 
det dagliga pedagogiska arbetet och stödja såväl enskilda 
elever som personal. Den studerande kan genomföra och 
kommunicera kartläggnings- och utredningsarbete med syfte 
att bedöma och anpassa arbetssätt och metoder vid läs-, skriv- 
eller matematikundervisning samt har förmåga att initiera, 
ansvara för och medverka i åtgärdande arbete för att möta 
behov hos alla barn och elever. Den studerande har vidare 
utvecklat förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 
kan ge råd i pedagogiska frågor samt med hjälp av uppföljning 
och utvärdering leda utveckling av den pedagogiska 
verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Den studerande har efter avslutad utbildning utvecklat en god 
självkännedom och kan möta elever, föräldrar och personal 
med ett förhållningssätt som uttrycker empati, förståelse och 
respekt. Den studerande kan kritiskt granska, göra 
bedömningar, föreslå förändringar och lösningar samt fatta 
beslut som grundar sig på såväl akademisk kunskap som 
erfarenhetsbaserad sådan (Dnr Liu 2008/02054). 

Innehållet i den lokala utbildningsplanen överensstämmer med det 
som uttrycks i examensordningen. I utbildningsplanen poängteras 
att utbildningen är på avancerad nivå och att den studerande ska 
fördjupa och vidareutveckla sin kännedom om det specialpedagogiska 
området. Dessutom poängteras att de studerande efter avslutad 
utbildning ska ha tillägnat sig ett professionellt förhållningssätt.  

Samma innehåll, men uttryckt i punktform, återfinns i 
Programboken för Speciallärarprogrammet ht 2008-vt 2011. Där står 
fortsättningsvis:  
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Specialläraren blir den person som i verksamheten kan 
medvetandegöra skillnaden mellan specialpedagogik i form av 
stödjande och kompensatoriska insatser och en inkluderande 
specialpedagogik i förebyggande syfte.  

En betydelsefull utgångspunkt för den specialpedagogiska 
utbildningen är den erfarenhetsbaserade kunskap som 
studenten bär med sig in i utbildningen. Det pedagogiska 
”mittfältet” där teoretisk kunskap och erfarenhetsgrundad 
sådan reflekteras är väsentligt för att utveckla den kompetens 
som specialläraren ska besitta (s. 5). 

Vid en jämförelse med specialpedagogprogrammets Utbildnings-
plan och programbok återfinns ungefär samma variation gällande 
innehåll och tyngdpunkt som i Examensordningarna. Skillnaderna 
utrycks bland annat enligt följande: 

Speciallärarutbildningen: Den studerande skall efter uttagen 
examen kunna arbeta med barn, elever och vuxna i 
förskoleklass, skola eller vuxenutbildning beroende på tidigare 
lärarexamen (s. 3, Speciallärarprogrammet i Linköping 
programbok ht 2008-vt 2011). 

Specialpedagogutbildningen: … efter avslutad utbildning ha 
tillägnat sig tre huvudförmågor: att undervisa, att utreda, och 
utvärdera samt utveckla och handleda (s. 3, Special-
pedagogprogrammet i Linköping programbok ht 2008-vt 2011). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns många likheter 
men också betydelsefulla skillnader mellan de två specialpedago-
giska utbildningarna.  

 
Speciallärarprogrammets uppläggning 
Det nya Speciallärarprogrammet i Linköping bedrivs på halvfart och 
omfattar 90 högskolepoäng. Måndag och tisdag är campusförlagda 
kursdagar och dessutom är en halvdag avsatt för andra 
studieaktiviteter, som exempelvis förberedelser, gruppmöten eller 
fältstudier. De studerande antas arbeta i sin ordinarie verksamhet 
resterande tid under veckan.  

Undervisningen bedrivs ämnesövergripande, vilket innebär att 
lektorer, seminarieledare och tutorer kan representera olika ämnen 
och/eller forskningsmiljöer (Speciallärarprogrammet i Linköping 
programbok ht 2008-vt 2011). Vid undervisningen tillämpas 
företrädesvis studentcentrerade arbetsformer, där de blivande 
speciallärarna förväntas ta aktiv del i sin egen utbildning. 
Studentens eget ansvar för sin lärprocess tycks löpa som en röd tråd 



68 

genom utbildningens alla delar. Föreläsningar, seminarier och 
grupparbeten är vanligt förekommande undervisningsformer.  

Examinationsformerna varierar och betraktas som en del av 
lärprocessen. Inom ramen för utbildningen genomförs också 
verksamhetsförlagd utbildning (se även under kapitlet Process som 
fokus). Utvärdering sker kontinuerligt under utbildningens gång.  

Framställningen av det nya Speciallärarprogrammets upp-
läggning är också giltig för Specialpedagogprogrammet från och 
med hösten 2008. Fortsättningsvis är studierna vid båda 
programmen uppdelade i tre block om vardera 30 högskolepoäng.  

 
De tre blocken 
Det första blocket i programmen är ”en introduktion till det 
specialpedagogiska kunskapsområdet och utgör en generell 
specialpedagogisk kunskapsbas” (s. 6, Speciallärarprogrammets 
Programbok ht 2008-vt 2011). De första 30 högskolepoäng samläses 
och genomförs gemensamt för båda programmen.  

Block två innefattar fördjupningsstudier och bedrivs som 
separata kurser för de båda programmen. De blivande special-
lärarna läser, beroende på tidigare lärarexamen, grundläggande 
färdigheter med fokus på språk, läsning och skrivning eller 
grundläggande färdigheter i matematik. Specialpedagog-
studenterna fördjupar sig i specialpedagogisk forskning samt 
specialpedagogens arbetsuppgifter.  

I block tre återförenas studenterna från de båda 
specialpedagogiska utbildningarna för att ännu en gång samläsa. I 
det sista blocket fokuseras ”teorier om vetenskaplig metod och 
förhållningssätt”(s. 7, Speciallärarprogrammets Programbok ht 
2008-vt 2011; s. 7, Specialpedagogprogrammets Programbok ht 
2008-vt 2011). Den kunskap som studenterna blir delaktiga i under 
kursen ska sedan tillämpas i ett självständigt arbete.   

Utan att gå vidare in på kursinnehåll vilket inte ingår i 
uppdraget, avslutas denna del med några reflektioner och en 
kvalitetsgranskning. 

Reflektion över utfallet 
De centrala dokumenten tycks ha påverkat utfallet i de lokala 
dokumenten då det finns en överensstämmelse mellan innehållet i 
examensordningarna, utbildningsplanerna och blockböckerna. 
Upplösningsgraden i beskrivningarna verkar också bli högre och 
texten mer användarvänlig ju närmare den faktiska utbildningen 
och den studerande som dokumentet befinner sig. Med andra ord 
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är Programboken mer lättläst och lättillgänglig än 
Examensordningen. 

Utfallet tycks visa på en ny Speciallärarutbildning baserad dels 
på centrala direktiv och dels på lokal kännedom och erfarenhet. Den 
stora planeringsgruppen har också arbetat fram en organisation av 
de båda utbildningarna där professionerna möts och delar med sig 
av kunskap och erfarenhet tidigt i utbildningen. Förhoppningsvis 
leder det till att utbildningarna kan berika varandra och att 
förtroendet mellan professionerna kan utvecklas och befästas under 
universitetstiden.  

En sista reflektion handlar om likheter och skillnader i 
programmen. Som tidigare accentuerats finns många likheter 
mellan utbildningarna och de framtida arbetsuppgifterna. De 
skillnader som finns handlar om respektive professions utmärkande 
egenskap och bör inte förminskas.  

Reflektion utifrån kvalitetskriterier 
En närmare granskning av kursinnehåll kan svara mot kvalitetsindi-
katorerna för strukturkvalitet, dvs. utbildningens förutsättningar (se 
under Kvalitetskriterier vid IBL). Kvalitetsindikatorerna lärar-
kapacitet och lärarkompetens tycks vara uppfyllda med tanke på de 
personer som ingått i reformarbetet. Lektorer och adjunkter med 
relevant kompetens och forskningsanknytning verkar finnas att 
tillgå på institutionen. Den pedagogiska kompetensen är troligen 
också tillgodosedd eftersom Linköpings universitet sedan tidigare 
har erfarenhet av att genomföra specialpedagogisk utbildning.  

Eventuellt kan denna form av reformarbete betraktas som 
vidareutveckling för de lärare som ingår i planerings- och 
utvecklingsarbetet. Att få tillfälle att tillsammans med kollegor sitta 
ned och reflektera över samt problematisera upplägg och innehåll i 
en utbildning är något som flera av de anställda på IBL säkert skulle 
uppskatta. Hammar Chiriac & Rosander (2006) har beskrivit hur 
denna form av kollegialt stöd i det dagliga arbetet kan betraktas 
som en vidareutveckling i vardagen. 

Enligt en artikel i Östgöta Correspondenten är söktrycket till 
båda de specialpedagogiska utbildningarna högt (Asplund & 
Gustavsson, 2008). Programansvarig för de specialpedagogiska 
utbildningarna citeras:  

– Det går fem sökande på varje plats på 
speciallärarutbildningen. Samtidigt har vi fler sökande till 
specialpedagogprogrammet. 
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Söktryck, dvs. antal förstahandssökande per antal platser per år är 
en av indikatorerna för Strukturkvalitet som i så fall är väl uppfylld.   

Naturligtvis kan även kursinnehållet granskas med utgångs-
punkt i processkvalitet men eftersom en sådan analys redan är 
beskriven under Processen som fokus valdes ett annat angreppssätt 
gällande evalueringen av innehållet i de kommande special-
pedagogiska påbyggnadsutbildningarna. En granskning baserat på 
resultatkvalitet är dock svårare att genomföra i dagsläget eftersom 
nyckeltalen till stor del bygger på data som ännu inte finns för det 
nya Speciallärarprogrammet.   

Sammanfattningsvis anses kvalitetsindikatorerna gällande 
utbildningens förutsättningar ge ett bra utgångsläge för en kritisk 
granskning av hur kursinnehåll i de kommande specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningarna motsvarar det kvalitetssäkringsarbete 
som bedrivs inom IBL. 
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Förväntningar på den nya utbildningen 

Det nya Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning 
ämnad att utbilda speciallärare för fältet. Det kan därför vara av 
intresse att utforska vilka förväntningar som finns på utbildningen. 
Följande beskrivning baseras på de fyra fokusgrupper och de två 
observationer på den befintliga specialpedagogutbildningen som 
genomförts efter datainsamlingen i den stora planeringsgruppen 
men innan den nya utbildningen startade, dvs. mellan maj och 
augusti 2008.  

Avsikten med den här delen av studien var att ta reda på vilka 
föreställningar och uppfattningar som förekommer på 
speciallärarnas framtida arbetsplatser. Vilken information och 
kunskap har potentiella framtida kollegor och vilka tankar finns 
kring att det startas ytterligare en specialpedagogisk utbildning.  

Kunskap om nya Speciallärarprogrammet 
Gemensamt för alla informanter, enligt dem själva, är att de har 
väldigt lite kunskap om det nya Speciallärarprogrammet. 
Variationen i svaren sträcker sig från huruvida informanterna i stort 
sett bara vet att programmet ska starta till att några tagit del av viss 
information. Nedanstående uttalande från Fokusgrupp 1 (F 1) är 
representativt för fokusgruppernas gemensamma åsikt om sina 
kunskaper gällande den nya utbildningen: 

Jaa, från början visste jag inte någonting egentligen. Jag visste 
bara att det skulle bli en speciallärarutbildning och då tänkte 
jag varför ska det bli det nu när vi har blivit specialpedagoger? 
Ska det bli konkurrens? Jag fick sådana tankar alltså. Så jag vet 
ingenting. Och så funderade jag på om det ska det återgå till 
det gamla. Men nu har jag ju sett, när vi har läst i … (F 1). 

Förkunskapskrav 
Diskussionerna i början i fokusgrupperna handlar i stor omfattning 
om höga förkunskapskrav och huruvida det överhuvudtaget finns 
några behöriga som kommer att söka till det nya programmet, 
vilket exemplifieras av följande citat:  

Så vi funderade på ifall det fanns några behöriga huvudtaget 
som skulle söka det här, alltså som är intresserade av att läsa 
speciallärarutbildningen för det krävde ganska många poäng 
har jag för mig i svenska (F 2). 
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Enligt informanterna är det många potentiella sökare som kommer 
att uteslutas på grund av de höga förkunskapskraven. En grupp 
som nämns av alla fokusgrupper är förskollärare, men även 
fritidspedagoger och lärare med äldre lärarutbildningar tycks vara 
en grupp som får svårt att leva upp till förkunskapskraven. De två 
citaten nedan får illustrera fokusgruppernas farhågor: 

… att även, för nu är det så att förskollärarna inte får välja den 
här inriktningen, läs och skriv. För de är inte behöriga. Och det 
är ju lite synd för att det är ju mycket liksom inom förskolan 
och personalen där hade nog kunnat ha glädje av 
[utbildningen] kanske (F 2).  

Jag tror att lärare med många tjänsteår och som inte på flera år 
har plockat akademiska poäng, har oerhört svårt att komma in 
på utbildningen. Och de har i alla fall en väldigt gedigen 
erfarenhet av barn som hamnar i svårighet. Och det finns 
många som är duktiga på att lägga till rätta. Och det är synd 
om de krafterna inte har möjlighet och komma in (F 4). 

Deltagarna i fokusgrupperna tycks dock vara överens om att det är 
viktigt med förkunskapskrav och att de ska finnas kvar. Bekymret 
handlar mer om hur förkunskapskraven är utformande och på vilka 
premisser sökande blir antagna till den nya specialpedagogiska 
utbildningen. På vissa punkter tycker informanterna att kraven är 
för höga, exempelvis antal poäng i pedagogik och specifika ämnen. 
Å andra sidan ifrågasätter gruppdeltagarna huruvida 
förkunskapskravet angående tre års yrkeserfarenhet är tillräckligt. 
Det tycks finnas en tendens till att intervjupersonerna gärna höjt 
förkunskapskravet angående yrkeserfarenhet. Två uttalanden från 
olika deltagare i Fokusgrupp 4 (F 4) illustrerar dessa åsikter. 

Ja godkänd lärarexamen känns ju viktigt på nåt sätt. Eller det, 
det känns viktigt för att då har man avslutat en lärarutbildning 
man… Ja någonstans det här med kvalité och det liksom. Då är 
man ju bedömd och klar som lärare, alltså i alla fall på pappret 
då. Sen får man ju jobba i tre år, för det är ju annorlunda att gå 
ut härifrån och vara färdig på pappret och sen vara i 
verksamheten. Så att man har tre års erfarenhet också. Det 
kanske kunde ha varit mer det vet jag inte, men tre år låter väl i 
alla fall, då har man hunnit komma förbi det här med att 
lektionsplanera och det. Man kanske har sett lite mer, kanske 
har hunnit se eleverna också inte bara göra bra lektioner utan 
börjat uppfatta att elever är väldigt olika och har olika behov. 
Så att det kanske mer … (F 4). 
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A: Ja jag skulle, jag tycker ju att (skratt) tre års yrkeserfarenhet 
är väldigt, väldigt lite (skratt). 
I: Mmm, du skulle vilja ha längre …? 
A: Ja, alltså, det är väldigt kort tid.  
I: Aah, hur mycket skulle du vilja ha, tyckt vara… 
A: Nae, jag har ingen åsikt om det, men jag tyckte tre år är kort 
(skratt) (F 4). 

Utbildningens uppläggning och omfattning 
Informanterna vet att det nya Speciallärarprogrammet är på 
avancerad nivå eller påbyggnadsnivå och ska bedrivas på halvfart 
under relativt lång tid. Det finns en viss osäkerhet angående 
omfattningen på utbildningen, dvs. hur lång tid utbildningen pågår. 
Svaren varierar mellan 1,5 till 3 år och i anslutning till denna 
diskussion uppkommer också frågan om antal poäng i några 
fokusgrupper. De två grupper som överhuvudtaget talar om poäng 
tycks vara väl medvetna om att programmet motsvarar 60 poäng 
(gamla sättet att räkna) eller 90 högskolepoäng (nya sättet att 
räkna).  

A: Samma tror jag. Är det inte sextio poäng eller?  
B: Jag tror att det är…  
A: Vad blir det? Nittio högskolepoäng? 
I: Aha, lika långa alltså.  
B: Mmm. 
A: Jag tror att de är lika långa (F 2). 

I anknytning till ovanstående resonemang diskuterar också två av 
grupperna omfattningen och innehållet i programmet i förhållande 
till att det bedrivs på halvfart. En viss oro tycks finnas angående 
huruvida innehållet är så omfångsrikt och komprimerat att 
utbildningen måste bedrivas på halvfart för att de studerande ska 
ha möjlighet att hinna med studierna.  

B: Risken är att man kanske trycker in mycket i det nya 
Speciallärarprogrammet, att det blir rätt så mastigt. Det ska 
motsvara de gamla men även de nya kraven. 
A: Aha, just det. 
B: Så att det blir mer litteratur, det blir mer … Och det är väl 
det som är lite faran kanske när den går på halvfart eller kanske 
till och med anledningen att de kör den på halvfart. För på 
hundraprocent hade det blivit mycket (F 1).  

Risken, ur studenternas synvinkel, att bli överbelastad både av 
utbildningens krav och av arbetsgivarens krav är också något som 
problematiseras i fokusgruppsintervjuerna. Samma fråga betonas 
också av åhörarskaran, vid Linköpings universitets informationsdag 
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den 8 mars 2008, som tar del av presentationen av den nya 
utbildningen.  

Men det är ju det att man kan känna en liten sådan här oro 
inför [studierna]. Kan jag verkligen släppa jobbet nu när jag är 
här. Kan jag släppa kursen när jag är på jobbet (F 4). 

Fortsättningsvis tycks det överlag endast finnas positiva åsikter om 
att utbildningen har fasta dagar för undervisning. Vissa informanter 
menar att fasta dagar för studier och tillika fasta dagar för arbete i 
ordinarie verksamhet är en förutsättning för att det ska gå att få 
ihop de båda delarna till genomförbar vardag.  

Det är jättebra att det är fasta dagar så det inte är en måndag 
här och en torsdag där och så här (F 4). 

Det tycks vara väl känt att den nya utbildningen ska innehålla två 
ämnesfördjupningar, en med läs- och skrivinriktning och en andra 
med matematiksvårigheter. Det finns en tveksamhet i en av 
fokusgrupperna gällande huruvida studenterna måste välja 
inriktning eller om de studerar båda. Det tycks dock inte finnas 
någon insikt i hur själva indelningen i fördjupningarna sker.  De 
informanter som sökt till utbildningen uppger att de inte gjort något 
val men antar att indelningen baseras på förkunskaper.  

Även frågan om huruvida vissa kurser i de båda parallella 
specialpedagogiska utbildningarna kan samläsas diskuterades om 
än i mindre omfattning.  Några av intervjupersonerna gav uttryck 
för att samläsning är bra och att det borde användas om möjligt i 
syfte ”att bygga broar” mellan de båda yrkesprofessionerna, vilket 
åskådliggörs i följande citat:  

Jo men du bygger väl broar redan på universitetet och det som 
ska fungera i verksamheten egentligen. … Och sen är det ju inte 
säkert att det kommer att finnas en specialpedagog och en 
speciallärare utan det blir troligtvis kanske en som kommer få 
ta hand om matte, SO och… (F 1) 

Ett påbörjat samarbete och en förståelse för respektive profession 
tycks anses relevant och viktigt inför framtida verksamhet. Den 
framtida verksamheten är också det som löper som en röd tråd 
genom nästa tema, nämligen speciallärarens framtida 
arbetsuppgifter.  
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Speciallärarens arbetsuppgifter 
En av frågorna som diskuterades i fokusgrupperna handlade om de 
nya speciallärarnas arbetsuppgifter. Svaren visar på en gemensam 
nämnare, nämligen att speciallärarna ska arbeta mer mot eleverna.  

Det jag känner skillnaden mot specialpedagog det är att det är 
meningen att man ska liksom jobba mer med eleverna ... (F 3). 

… Den stora skillnaden är väl att som speciallärare antar jag att 
man jobbar mer koncentrerat med eleven. Och som special-
pedagog ska man jobba övergripande mer med … Så har jag 
uppfattat det i alla fall, mer med … I alla fall när jag själv gick 
så var det ju mer att jag tänkte så här att jag ska ju försöka att  
vara, ja en samtalspartner och lyssna in och för att kunna 
handleda i någon form då. 
I: Till vem? 
A: Till lärarna. Till lärare och speciallärare. Att det är de som 
kommer till mig och frågar. Eller om jag hade arbetat inom 
förskolan, att jag åker ut på förskolorna och observerar. Och 
kan vara, ja samtalspartner till dem (F 1).  

Som framgår av ovanstående citat, så beskrivs ofta speciallärarens 
arbetsuppgifter i förhållande till specialpedagogens uppgifter. 
Fokusgrupp 3 fortsätter så småningom sin beskrivning (se citat 
ovan) med att tala om vad specialpedagogens arbetsuppgifter består 
av: 

I: Och vad ska specialpedagogerna göra då? 
C: Mer handledning och utredning och så vidare (F 3). 

Specialpedagogerna ska lära lärarna medan speciallärarna ska 
arbeta mer inriktat mot eleverna (Observation 1).  

Följaktligen blir det intressant att jämföra likheter och skillnader 
som informanterna erfar mellan de båda specialpedagogiska 
utbildningarna. 

 
Jämförelse med specialpedagogprogrammet 
Generellt tycks de flesta informanter vara överens om att de två 
specialpedagogiska utbildningarna påminner mycket om varandra 
och att det kan vara svårt att se skillnaderna. Det poängteras bland 
annat att oavsett vilken av utbildningarna man har i botten, så 
arbetar alla specialpedagogiskt. Informanterna uttrycker också en 
oro över att exempelvis politiker och rektorer inte känner till 
olikheterna mellan de två professionerna.  
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Jo men det är statsmakten jag tror inte att de har förstått riktigt 
vad specialpedagogutbildningen var (F 1) 

Nej, jag upplever som att rektorer inte heller riktigt vet…(F 2). 

Det är först när diskussionerna om den nya utbildningen har tagit 
fart som variationerna börjar uppmärksammas och ofta då i 
polemik med den befintliga specialpedagogutbildningen.  

För specialpedagoger är ju tänkt att arbeta med personalen. 
Och handleda. Medan speciallärare är tänkt att arbeta med 
eleverna (F 3). 

Andra åsikter som framkommer via åsiktsutbytena i 
fokusgrupperna är att specialpedagogerna ska arbeta mer på en 
överordnad nivå och att deras arbetsuppgifter är mer övergripande. 
I fokusgrupperna framhålls att specialpedagogen ofta ska:  

• hitta långsiktiga lösningar 
• knyta ihop teori och praktik 
• agera samtalspartner 
• arbeta med personalen   
• handleda lärare att hitta strategier  
• arbeta med eleverna via läraren 
• hålla i utredningar 
• genomföra tester (Fokusgrupper 1–4 samt Observation 1–2). 
 

Specialpedagogutbildningen är enligt intervjupersonerna en 
bredare utbildning och specialpedagogen kan metaforiskt beskrivas 
som spindeln mitt i nätet med många trådar som ska knytas ihop.  

… En specialpedagog ser jag mer som en spindel i ett nät som 
liksom strålar ut, som har lite koll på verksamheten i stort och 
vet att här behövs det sättas in punktinsatser. (…) Och en 
speciallärare ser jag kanske att den är mer ute i verksamheten 
och jobbar aktivt med just Pelle som har svårt att läsa eller med 
matte. Och då kanske den har fått stöd från en specialpedagog, 
det vet jag inte (F 4). 

Förutom att använda metaforer tycks det bli mer och mer utbrett att 
beskriva en utbildning som baseras på tre ben. Informanterna i en 
av fokusgrupperna använder denna allegori och menar att special-
pedagogprogrammet vilar på tre ben; (1) handledning, (2) 
utvärdering/utveckling samt (3) undervisning.   

I förbindelse med resonemangen om skillnader och likheter 
mellan dessa båda specialpedagogiska program framkommer också 
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att några deltagare i fokusgrupperna har kännedom om att 
reformarbetet även kommer att medföra förändringar på 
specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet. Bland 
annat förmodas att den tidigare valbara kursen mot skriftspråkliga 
faktorer kommer att försvinna från specialpedagogprogrammet. 
Den andra tidigare valbara kursen, socioemotionella faktorers 
påverkan på lärande, kommer att finnas kvar som ett gemensamt 
inslag i utbildningen. Fortsättningsvis betonas återigen att de båda 
specialpedagogiska utbildningarna kommer att differentieras med 
tanke på vilka som är behöriga att söka till respektive utbildning.  

 
Jämförelse med den gamla speciallärarutbildningen 
I fokusgrupperna har några av deltagarna också viss kännedom om 
den gamla speciallärarutbildningen.  Informanterna uppger att det 
gamla programmet var på 20 - 40 poäng (gamla sättet att räkna) och 
att det lades ner någon gång under 1980-talet.  

 Det är en femton år sen i alla fall den las ner eller hur? (F 1). 

A: Och jag gick [den gamla speciallärarutbildningen] -81 och 
jag tror att vi var sista året den var på 40 poäng. 
I: Aah och sen blev det tjugo. 
(…) 
C: Och sen la de ner utbildningen, här i stan i alla fall, någon 
gång 89-90 (F 4).  

Intervjupersonerna är överens om att förkunskapskraven 
inkluderade godkänd fullgjord lärarutbildning. Det framgår dock 
inte av diskussionerna om det krävdes någon form av arbetslivs-
erfarenhet, även om flera av deltagarna i denna studie har haft 
många års yrkeserfarenhet innan de påbörjat fortsatta studier i 
specialpedagogik. Fortsättningsvis framgår ur datamaterialet att 
den gamla speciallärarutbildningen var inriktad mot barns läs- och 
skriv- samt matematikutveckling.  

Ja den var inriktad på att läsa, skriva och räkna. För att ge 
barnen verktyg till att klara allt det övriga och det var många 
praktiska delar inlagt också att man gjorde studiebesök och så 
vet jag (F 3). 

Vid en jämförelse mellan den gamla och den nya speciallärautbild-
ningen upplever informanterna att den gamla utbildningen 
troligtvis hade bättre ekonomi, mer föreläsningar och ”inget 
skriftligt arbete”.  
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B: Jag kan anta, tänka mig att den här är mycket mer 
akademisk, för det är ju allting nu för tiden… 
C: Mmm. 
B: Om man läser på. Så, forskningsanknuten och så, det var ju 
inte vår… 
A: Nej, nej. 
B: På gott och ont. 
C: Aha. 
I: Mhm. … Vilket är övervägande, gott eller ont? 
A: Det viktiga är väl inte att det är akademiskt egentligen, utan 
det viktiga är ju att man får känslan och förståelsen. Tycker jag. 
C: Och jag kan tycka så här om vi säger lärarutbildningen över 
huvudtaget, att idag verkar det som man inte har så mycket 
lektioner men man ska göra massa, himla massa arbeten och så 
ska man formulera sig bra, det ska vara si och så. Det blir de 
jätteduktiga på men jag kan känna att egentligen jag som har 
gått gamla lärarutbildningen också, det grund och även spec., 
det var inte så mycket att man skulle skriva en massa saker… 
(F 3). 

Akademiseringen, forskningsanknytningen och mer ”intressant 
litteratur” lyfts fram som betecknande för det nya Speciallärar-
programmet. 

Önskemål om innehåll 
Alla involverade i fokusgrupperna har, som tidigare nämnts, någon 
form av grundläggande specialpedagogisk utbildning samt erfaren-
het från att vara verksamma på fältet.  Tillsammans ger denna 
tidigare utbildning och erfarenhet att informanterna har synpunkter 
på vad som ”borde” ingå i det nya speciallärarprogrammet. I en av 
fokusgrupperna beskrivs att utbildningen ska ”bygga på tre ben” 
(1) metoder, (2) förhållningssätt/ värderingsfrågor samt (3) 
forskning.   

B: Sen är det väldigt mycket med värderingsfrågor… 
C: Jaa. 
B: Hela det tja, alltså hela det. Alltså det är två koncept tycker 
jag… 
C: Mmm. 
B: Dels det här finliret… 
C: Mmm. 
B: Och själva metoderna och alltihopa det här… 
C: Mmm.  
B: Och sen är det ju hela förhållningssättet… 
C: Japp. 
B: Och sen tredje då, forskning så att man vet att man, att man 
gör rätt… 
C: Mmm. 
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B: Så att det är som man har trott. 
I: Mmm, så utbildningen skulle bygga på de tre benen ungefär. 
C: Mmm. 
B: Aah så ser jag.  
A: Och även tycker jag testningsmetoder skulle komma in... 
?: Mmm. 
A: Eller olika instrument för att testa … 
C: Mmm. 
B: Det är viktigt (F 3). 

Förutom att utdraget upplyser om vilka ”ben” som programmet 
vilar på, nämns även testningsmetoder som en viktig aspekt av 
utbildningens innehåll. Andra faktorer som lyfts som betydelsefulla 
och bör ingå i det nya Speciallärarprogrammet är:  

• professionellt agerande  
• samtalsmetodik 
• konflikthantering 
• utredning. 

 
Ett utdrag får illustrera hur informanterna beskriver vikten av 
samtalsmetodik, dvs. en av aspekterna ovan: 

Och samtalsmetodik så att säga. Alltså i alla situationer med 
elever, med föräldrar, med kollegor, kanske allting. Alltså det 
där hur man liksom kommunicerar med varandra, det tycker 
jag är himla viktigt (F 3). 

Dessutom framkommer önskemål från flera av fokusgruppernas 
deltagare att de studerande ska få både läs- och skriv- samt 
matematikfördjupning. Nedanstående excerpt från Fokusgrupp 2 
ger en kort förklaring till varför informanterna anser att det är 
viktigt: 

I: Men om ni fick påverka upplägget av den nya speciallärar-
utbildningen, vad tycker ni den skulle innehålla i så fall? 
B: … Aah, matten … 
I: Matte? 
B: Ja alltså matte och … 
A: Mmm. 
B: För oftast är det [utbildningen] ju väldigt fokuserat på 
svenskan. 
A: Mmm. 
B: Läs och skriv och så men alltså … 
A: Mmm. 
I: Jaha, du tänker på svårigheter, mattesvårigheter och så? 
B: Ja,  precis. 
A: Mmm. 
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B: Ja och egentligen kanske inte bara det, utan matte över 
huvudtaget. … För alltså det är ju där, det är nästan där som 
det är störst frustration, tycker jag, ute på skolorna och ja, man 
har inte riktigt tillräckliga kunskapen (F 2).  

 
Det tycks finnas en enhällig uppfattning om att eventuell innehålls-
mässig nedskärning, jämfört med specialpedagogprogrammet, i så 
fall borde genomföras inom handledning.  Speciallärarna behöver 
inte, enligt informanterna, lika mycket kunskap om handledning 
som specialpedagogerna.  

I övrigt tycks intervjupersonerna vara positiva till den befintliga 
undervisningsuppläggningen. En förändring till fler föreläsningar 
är dock önskvärt men för den skull ska inte diskussionsmomenten 
beskäras.  

A- och B-lag  
Överlag tycks deltagarna i fokusgrupperna vara positiva till att 
ytterligare en specialpedagogisk utbildning ska starta. 
Speciallärarna och specialpedagogerna kompletterar varandra och 
båda rollerna behövs ute på fältet.  

Ja de [professionerna] kompletterar ju varandra (F 4). 

Det finns dock en oro bland deltagarna angående huruvida special-
pedagogerna kommer att väljas bort till förmån för speciallärare.  

Jag tycker det ska finnas en speciallärare för det finns behov 
och det behövs. Specialpedagog kanske också det finns ett visst 
behov av men jag tror speciallärare tror jag det finns ett större 
behov av (F  3). 

Om man lyssnar på kollegor och deras önskemål så är det ju 
speciallärare de önskar sig (3) 

Även de studenter som ingick i Observation 1 påpekar att ute i 
verkligheten är det inte specialpedagogernas kunskap som efter-
frågas. Att handleda lärare är inte lika eftertraktat på fältet utan i 
verkligheten ”ska man gå direkt till eleverna”.  

Intervjupersonerna anar att det kan finnas en viss risk för att det 
uppstår ett A- och ett B-lag av specialpedagogisk personal ute på 
fältet. Det tycks inte vara någon tvekan om att det i så fall blir 
speciallärarna som kommer att ingå i A-laget.  Resonemanget i 
excerpten nedan ger en bild av de resonemang som förts i 
fokusgrupperna: 
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I: Mmm. Jag ska följa upp något annat som du sa förut. Du 
pratade om att det kanske blir någon slags, du sa inte de orden, 
men någon slags A- och B- lag.  Att man kommer värdera 
specialpedagogerna… 
A: Jaha, så tänkte vi nog i alla fall när vi … Eller jag tänkte så 
när vi fick höra om den här… 
I: Vilka är A och vilka är B? 
A: Aha, då skulle vi [specialpedagoger]vara B i såna fall. 
I: På vilka grunder skulle man …? 
A: Av den anledningen att man kräver högre in …, alltså 
kraven på att komma in på utbildningen är ju högre, för det 
första. 
B: Fast så tänkte inte jag, men det har du ju rätt i. 
A: Jo jag tänkte… 
B: Jag tänker mer på att det, efter det är ju det man vill ha. Det 
är ju det man står och skriker efter lite så att… 
A: Mmm. 
B: De vill ju ha konkret hjälp. Men det är ju lite det att man inte 
har någon framförhållning heller. Och inget långsiktigt… 
A: Mmm, mmm. 
B: Att man inte. Utan man har barn just nu som behöver hjälp, 
just nu och då är det ju bra att ha en speciallärare.  
A: Mmm (F 2) 

Förutom att speciallärarna förutsägs vara mer eftertraktade ute på 
skolorna förs Lärarlyftet fram som ytterligare en avgörande 
sorteringsfaktor:  

Man sorterar egentligen inte i A- och B-lag nu, det kan man inte 
säga så, men i just i lärarlyftet … Vilka som är lärare, för var du 
förskolelärare och inte var verksam inom skolans område så 
har du inte tillgång till lärarlyftet. Däremot så var du 
förskolelärare och jobbar ett visst antal timmar eller viss tjänst i 
skolan. Så då, då… (F 1).  

Det framkommer också att i Linköpings kommun får lärare som 
studerar på det nya Speciallärarprogrammet bidrag via lärarlyftet 
medan de som väljer Specialpedagogprogrammet inte får något 
bidrag via lärarlyftet. Att utbildningen inkluderas i Lärarlyftet kan 
vara avgörande för huruvida en vidareutbildning är genomförbar 
eller inte för många verksamma lärare. Nedanstående citat visar 
tydligt hur det inverkar på val av specialpedagogisk utbildning:  

 
I: Är det någon av er som har sökt både speciallärar- och 
specialpedagogutbildningen? 
C: Jag gjorde det först… För jag tyckte båda var intressanta då. 
Jag skulle kunna tänka mig båda rollerna som jag har pratat om 
nu. Men sen så var det så i och med att jag är sponsrad via 



82 

lärarlyftet då. Ett klart besked i början var att specialpedagog 
blir du inte sponsrad till för det finns redan så många i 
kommunen. 
I: Jaha aha. 
C: Så att då blev det ju så att den valde jag ju bort sen då när 
man skulle tacka ja till platser då, för jag kom in på båda. Men 
då tacka jag nej till specialpedagog för det jag kan ju inte hålla 
upp någon plats där. Jag får ju gå den men jag får ingen 
sponsring och då spricker det ju för mig, som mitt läge är nu. 
Så att… 
I: Det var ett rent ekonomiskt beslut kan man säga eller? 
C: Just det, absolut. Så att det är ju en stor förutsättning för att 
jag läser det här nu är att lärarlyftet finns med bakom. Annars 
hade jag aldrig haft råd att gå ner i halvtid nu. Möjligtvis om 
fem år när barnen är äldre och min partner kanske kan gå upp 
istället då. Så att det absolut det har, kom som en skänk från 
ovan nu att de, att man fick då en viss del betald via lärarlyftet 
(F 4). 
 

Flera informanter reflekterar över vilken utbildning de skulle välja 
om de skulle påbörja sin specialpedagogiska utbildning hösten 
2008. Ett stort antal av informanterna menar att de skulle välja det 
nya Speciallärarprogrammet av den anledningen att de anser att det 
är den professionen som är mest eftertraktad ute i verkligheten.  

I: Men om ni, om ni skulle välja idag då. Nu, nu finns båda 
programmen i höst. Vilket skulle ni ha valt? 
B: … Jag hade tagit specialläraren mot läs och skriv. 
A: …  Aah det hade jag gjort med alltså. För det är ju det som 
eftersöks. 
I: Därför att det är det som eftersöks på fältet? 
A: Jaa, mmm (F1). 

Sammanfattning och reflektion över förväntningar på 
utbildningen  
Ovanstående presentation av de förväntningar som kan möta 
framtidens nya speciallärare visar att på att det finns en hel del 
funderingar och antaganden kopplat till den nya utbildningen 
Resultatet av informanternas redogörelser har presenteras under tre 
rubriker; 
 

1. Kunskap om det nya Speciallärarprogrammet,  
2. Önskemål om innehåll samt 
3. A- och B-lag.  
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Sammanfattningen följer samma ordning men med ett tillägg av en 
reflektion utifrån kvalitetskriterier. 

 

Kunskap om det nya Speciallärarprogrammet,  
Trots att nästan alla informanter börjar fokusgruppsintervjun med 
att tillkännage att de inte vet så mycket om det nya 
Speciallärarprogrammet så framkommer mycket information från 
fokusgrupperna. Bland annat tycks det finnas en ängslan över 
huruvida de, ur informanternas synvinkel höga förkunskapskraven 
kommer att påverka vilka som söker utbildningen. Den största oron 
tycks dock gälla vilka som faktiskt utesluts från att söka till 
programmet på grund av förkunskapskraven. Även om för–
kunskapskraven medför en viss oro tycks informanterna vara 
överens om vikten av att det finns förkunskapskrav men att de ska 
vara anpassade till hur verklighetens potentiella sökandes 
förkunskaper.  

En annan aspekt av som tas upp och ventileras av 
fokusgruppsdeltagarna är de två ämnesfördjupningarna, dvs. läs- och 
skrivinriktning samt matematiksvårigheter. Om informanterna får 
önska ska alla studerande på det nya speciallärarprogrammet få 
båda ämnesfördjupningarna. Bredden på specialläraren kunskap 
tycks viktigare än fördjupad lärdom inom ett specifikt område. 
Generellt lyfter också informanterna fram den gängse skillnaden 
mellan de båda professionernas arbetsuppgifter, dvs. att 
speciallärarna ska arbete direkt med eleverna medan 
specialpedagogerna ska arbeta mer övergripande. Den nya 
speciallärarutbildningen anses vara mer akademiserad och 
forskningsanknuten i jämförelse med den gamla, avvecklade 
speciallärarutbildningen.   

 
Önskemål om innehåll 
Beträffande informanternas önskemål om innehållet i det nya 
Speciallärarprogrammet tycks förhållningssätt och värderingsfrågor 
betonas mer än specifika inslag i utbildningen. Metoder, forskning 
och professionellt agerande är andra aspekter som understryks 
tillsammans med önskemålet om att alla studerande på den nya 
speciallärarutbildningen ska få ta del av både läs- och skriv- samt 
matematikfördjupning (se ovan).  

 
A- och B-lag.  
Även om informanterna överlag är positivt inställda till att 
ytterligare en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning startar, 
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tycks det ändå finnas en oro över att det kan bildas ett A och ett B-
lag inom den specialpedagogiska professionen.  Om så är fallet blir, 
enligt fokusgruppsdeltagarna, de nya speciallärarna vinnare av 
konkurrensen mellan professionerna.  

Ovanstående sammanfattning visar på att informanterna, vilka 
är potentiella framtida kollegor för de nya speciallärarna, har en hel 
del förväntningar på den nya utbildningen men också på de nya 
speciallärare som utbildas där.  

 
Reflektioner utifrån kvalitetskriterier 
Vid en jämförelse med de kvalitetskriterier som tidigare använts i 
rapporten återfinns förväntningar som kan problematiseras i termer 
struktur- process- och resultatkvalitet. I likhet med tidigare analyser 
gentemot IBL:s kvalitetskriterier för grundutbildningen är 
processkvalitet den aspekt som består av de mest användbara 
indikatorerna för att spegla och belysa förväntningarna på den nya 
utbildningen. 

Den vetenskapliga dimensionen av processkvalitet återfinns 
exempelvis i form av önskningar om innehållet i det nya special–
lärarprogrammet då informanterna lyfter fram forsknings–
anknytning som en av flera viktiga aspekter som bör ingå i 
utbildningen. Fortsättningsvis återfinns den pedagogiska dimensionen 
i problematiseringarna gällande förkunskapskrav och ämnesför–
djupningarna (kunskap om det nya Speciallärarprogrammet) samt 
förhållningssätt och värderingsfrågor (önskemål om innehåll). 

Förkunskapskraven kan också infogas under strukturkvalitet och 
analyseras i termer av hur det påverkar söktrycket till utbildningen. 
Hittills tycks dock söktrycket vara gynnsamt (se Axplock ur 
Östgötas Correspondenten på omslaget).  

 
Slutligen kan farhågorna om att det kan bildas ett A- och ett B-

lag inom den specialpedagogiska professionen hänföras till 
resultatkvalitet, med tanke på anställningsbarhet. Hur utfallet av 
söktryck och anställningsbarhet blir får framtiden utvisa.  
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Diskussion 

I juni 2007 beslutar regeringen (SFS 2007:638) att en ny 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska starta och att den ska 
benämnas speciallärarutbildning. En av de nio orter som av 
Utbildningsdepartementet får i uppdrag att bedriva den nya 
Speciallärarutbildningen är Linköpings universitet. Vid 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings 
universitet genomförs under hösten 2007 och våren 2008 ett 
planerings- och utvecklingsarbete för starten av ett nytt 
Speciallärarprogram. Reformarbetet ska genomföras på ett år 
eftersom beräknad start för den nya Speciallärarprogrammet är 
fastställd till hösten 2008. I samband med att ett reformarbete 
genomförs är det viktigt att beakta att god kvalitet säkerställs både i 
reformarbetet och i den utbildning som planeras. Ett steg i det 
interna kvalitetssäkringsarbetet var att engagera en kritisk vän i 
anslutning till nämnda reformarbete.  

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att följa och 
granska reformarbetet i samband med planerings- och 
utvecklingsarbetet av det nya Speciallärarprogrammet. Avsikten var 
att som kritisk vän följa, iaktta och spegla de processer som uppstår 
när ett beslut implementeras, dvs. följa reformarbetet och därefter, i 
ett användbart dokument, beskriva hur arbetet och processen 
gestaltats. Följande frågor låg till grund för arbete:  

1. Hur kan man beskriva utvecklings- och planeringsarbetet vid 
Linköpings universitet? 

2. Hur har arbetet gestaltat sig utifrån styrdokument och 
kvalitetssäkringsarbete? 

3. Vad blev resultatet av tolkningarna som de gestaltas i det 
programspecifika dokumentet, programboken? 

4. Hur ser förväntningarna ut på det nya Speciallärar-
programmet?  

 
Arbetet kan betraktas som en kvalitetsgranskning av den nya 
utbildning som planeras men också som ett led i IBL:s eget 
kvalitetssäkringsarbete.  

Diskussion om uppdraget 

Uppdragets art och tolkningen av beställningen har styrt ansatsen 
för och hur arbetet genomförts. 
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Att utifrån ett social- och gruppsykologiskt perspektiv samt 
med tidigare erfarenheter av systematisk observation och som 
basgruppshandledare i bagaget, följa, spegla och beskriva det 
reformarbete som genomförts i samband med planering och 
utveckling av det nya Speciallärarprogrammet (se s. 9). 

Som framgår i texten (se Uppdraget) finns det lite olika sätt att tolka 
vad som inbegrips i begreppet kritisk vän och vilken uppgift hon 
eller han har. Det blev därför viktigt att tydliggöra min roll och 
funktion, vilket gjordes med hjälp av begreppen critical friend (Costa 
& Kallick, 1993; Handal, 1999, 2001), spegling (Lewin, 1939, 1972; Ås, 
1978, 1982), basgruppshandledare (Hammar Chiriac 1999a, 2003, 2009) 
samt djävulens advokat (Janis, 1982, 1989; Forsyth, 2005). Naturligtvis 
finns det alltid alternativa sätt att tolka och ringa in uppdraget eller 
innebörden av kritisk vän. Den aktuella beskrivningen har dock 
visat sig användbar och fungerat väl i detta sammanhang. Jag har 
under arbetets gång agerat som en kritisk vän baserat på teorierna 
om critical friend och tidigare erfarenhet som basgruppshandledare. 
Spegling har främst skett i efterhand via en första version av 
föreliggande rapport samt diskussioner vid ett seminarium. Den roll 
som använts minst är djävulens advokat, men ibland har jag som 
utomstående behövt ställ ”dumma” frågor för att förstå innehållet i 
diskussionen. Dessutom har deltagarna själva ibland agerat 
djävulens advokat för att säkerställa att det beslut som tas verkligen 
är grundat på all möjlig information.  

Metoddiskussion 
Att kvalitetsgranska ett reformarbete kräver någon form av 
referensmaterial och bedömningsgrunder. För att undvika 
subjektiva bedömningar valdes IBL:s övergripande kvalitetskriterier 
för grundutbildningen (Dnr IBL 222/07-40) som analysinstrument 
för reformarbetet. Ansatsen var att använda de kvalitetsindikatorer 
som problematiserats under aspekterna strukturkvalitet, 
processkvalitet och resultatkvalitet för återspegling och analys av 
planerings- och utvecklingsarbetet av det nya Speciallärar-
programmet. Som framgår av analyserna under respektive 
resultatkapitel har kvalitetskriterierna visat sig användbara, även 
om processkvalitet, dvs. hur utbildningen utformas, är den aspekt 
som visat sig mest ändamålsenlig i det här arbetet. En reflektion 
som i och för sig är näst intill självskriven då analysen genomförs på 
ett planerings- och utvecklingsarbete och inte en befintlig 
utbildning. Kvalitetssäkringsaspekten diskuteras vidare under 
resultatdiskussion.  
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Ansats 
Arbetet har bedrivits induktivt och en mångsidig forskningsstrategi 
har använts för att studera fenomenets komplexitet (Hammerlsy, 
1996; Silverman 2005). För att skapa en helhetsbild av och öka 
förståelsen för reformarbetet samlades data in på två nivåer dels av 
den kritiska vännen och dels genom olika intressenters berättelser. 
Kombinationen har generat data av intresse för studien som 
tillsammans ger ett bättre underlag för analys, tolkning och 
förståelse än vad de båda datainsamlingsmetoderna var för sig har 
gjort. 

 
Fokusgruppintervjuer  
Syftet med fokusgrupperna var att ta reda på vilka föreställningar 
och uppfattningar som förekom på speciallärarnas framtida 
arbetsplatser. I samband med fokusgruppsintervjuerna genom-
fördes ett urval av vilka informanter som skulle ingå (Bryman, 
2002). Urvalet baserades på vilka som kunde tänkas vara de nya 
speciallärarnas kollegor inom det specialpedagogiska området och 
som kunde tänkas ha föreställningar och tankar om det nya 
Speciallärarprogrammet. Vilka professioner som skulle ingå i 
urvalet diskuterades med den ansvariga samordnaren. Då syftet 
inte var att utvärdera speciallärarrollen eller hur det såg ut i 
verksamheten valdes att inte inbegripa några lärare eller 
rektorer/områdeschefer i fokusgrupperna utan endast inkludera 
personer med specialpedagogisk utbildning eller under pågående 
utbildning. Ett annorlunda urval som exempelvis inkluderat lärare 
och rektorer/enhetschefer kunde naturligtvis ha påverkat utfallet 
men i vilken riktning går inte att uttala sig om.  

 
Konfidentialitet 
Ett etiskt förhållningssätt baserat på Humanistiska och 
samhällsvetenskapliga rådets (HSFR) forskningsetiska principer har 
varit vägledande genom arbetes alla delar (Vetenskapsrådet, 2007). 
Som påpekats tidigare är det inte helt okomplicerat att upprätthålla 
konfidentialiteten i ett arbete som är en del av den egna 
institutionens kvalitetssäkringsarbete och där data baseras på 
offentliga dokument. Flera olika åtgärder har använts för att 
minimera igenkänningsfaktorn gällande enstaka individer såsom; 
(a) avkodning av materialet, (b) modifiering av numrering (c) samt 
citering ur ett kvinnligt perspektiv.  
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Resultatdiskussion 
Föreliggande rapport är tänkt som en kvalitetsgranskning av den 
nya utbildning som planeras men också som en del av ett internt 
kvalitetssäkringsarbete. IBL:s kvalitetskriterier för grundut-
bildningen (Dnr IBL 222/07-40) har funnits med som en röd tråd i 
hela rapporten. I resultatdiskussionen återkommer den aspekten 
återigen. Arbetet och processen har även analyserats utifrån ett 
socialt- och gruppsykologiskt perspektiv, främst med hjälp av ett 
urval av relevanta gruppsykologiska teorier och forskningsfynd. 
Dessutom innehåller rapporten information om förväntningar på 
det nya Speciallärarprogrammet på tre olika nivåer; (a) från 
deltagarna i planerings- utvecklingsgruppen, (b) från 
examensordningarna samt (c) från verksamheten. Reflektionen i 
denna avslutande del kommer därför att föras utifrån 
kvalitetskriterier, gruppsykologiska aspekter samt förväntningar. 

 
Kvalitetskriterier 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid 
Linköpings universitet har som övergripande kvalitetsmål: 

Att bedriva grundutbildning/avancerad utbildning av hög 
kvalitet samt vidareutveckla pedagogik och förhållningssätt 
som sätter studentens lärande i centrum samt stärka och 
vidareutveckla utbildning genom internationella utbyten (s. 2 
Dnr IBL 222/07-40).). 

Utifrån en definition av vad kvalitet i utbildning står för har IBL 
fastslagit några bedömningsgrunder för att underlätta institutionens 
interna kvalitetsarbete. Det ska bedrivas med hjälp av aspekterna 
strukturkvalitet, processkvalitet, och resultatkvalitet (Dnr IBL 222/07-
40).   

1). Strukturkvalitet, dvs. utbildningens förutsättningar. 
2). Processkvalitet, dvs. hur utbildningen utformas.  
3). Resultatkvalitet, dvs. utbildningens resultat (hämtat från s. 2).   

 
Som påpekats tidigare svarar den första och den tredje aspekten 
främst mot ett externt perspektiv på kvalitet medan den andra 
aspekten, processkvalitet, tar sin utgångspunkt i det interna 
kvalitetsarbetet. I föreliggande rapport har arbetet och processen i 
planeringsgruppen främst analyserat utifrån processkvalitet 
(Processen som fokus). Processkvalitet går att diskutera i former av 
tre dimensioner, en vetenskaplig, en pedagogisk och en social. En 
reflektion över de nya Specialpedagogiska utbildningarna (Nya 
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Specialpedagogiska utbildningar) har skett med hjälp av 
strukturkvalitet. Ingen problematisering baserad på resultatkvalitet 
har genomförts då nyckeltalen som karakteriserar resultatkvalitet är 
för tidigt att uttala sig om i dagsläget.  

Utifrån den analys som gjorts under respektive kapitel 
framkommer att det genomgående finns ett kvalitetstänkande i 
arbetet med att planera och utveckla det nya speciallärar-
programmet. Sett över alla tre dimensionerna kan konstateras att de 
flesta indikatorerna under processkvalitet och strukturkvalitet har 
övervägts i reformarbetet men att resultatkvaliteten återstår att 
beakta i ett senare skede. Noterbart är också att inte alla 
indikatorerna under process- eller strukturkvalitet beaktats utan att 
det finns fler nyckeltal eller frågeställningar kvar att begrunda.  

Den största kritiken handlar om att det ibland har saknats ett 
fördjupat resonemang om kvalitet kopplat till vissa delar av arbetet. 
I vissa diskussioner som exempelvis behörighetskrav, utbildnings- 
och kursplaner samt verksamhetsförlagd utbildning har möjligheter 
och hinder debatterats utförligt medan det motsatta gällt 
bedömningskriterier och utvärdering samt mångfald och genus. 
Möjliga förklaringar till avsaknaden av fördjupade resonemang kan 
vara den korta tidsramen eller att deltagarna prioriterat annat som 
viktigare. Förtrogenhet eller tyst kunskap, dvs. att deltagarna redan 
är så insatta i den specialpedagogiska utbildningen att de inte ”ser” 
möjligheter och hinder, kan vara en alternativ förklaring 

 
Mångfald och genus 
Viktiga aspekter inom högre utbildning idag är mångfald och 
genus, vilka även bör beaktas vad gäller kvalitetsarbetet. 
Genusperspektivet, lika villkor och hållbar utveckling är aspekter 
som ingår under den sociala dimensionen av processkvalitet. Tyvärr 
är det inte några frågor som betonats under reformarbetet, utan 
förmodligen omedvetet uteslutits på grund av bristande rutin att 
tänka i de termerna, att frågorna inte bedömts ingå uppdraget, eller 
att tiden inte räckt till för allt. Som tidigare poängterats i rapporten 
var tidsramen för reformarbetet snävt tilltagen och motsvarade 
knappt ett år.  

Frågor om mångfald och genus blir också intressant att betraktas 
i ljuset av att de specialpedagogiska utbildningarna tillhör program 
med sned könsfördelning, dvs. med stor övervikt av kvinnliga 
studerande. Deltagandet i planeringsgruppen och fokusgrupperna 
speglar också den snedfördelning som finns inom det special–
pedagogiska verksamhetsområdet. Trots det har diskussioner om 
lika villkor, mångfald och genus helt saknats i de delar av 
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reformarbetet som ligger till grund för rapporten. Vad detta kan 
bero på kan bara bli spekulationer men bör observeras inför 
framtida liknande uppdrag.  

 
Ytterligare fördjupad kvalitetsgranskning 
Reformarbetet och framtagandet av föreliggande rapport har pågått 
under en längre tid och kan främst liknas vi en dynamisk process 
som förändras under arbetets gång. Även en kritisk vän kan bli 
involverad i de mycket straka grupprocesser som ibland uppstår i 
grupper (Granström, 2006, 2008; Hammar Chiriac, 2003, 2008c). Om 
den kritiska vännen inte lyckas hålla tillräcklig distans till 
uppdraget kan det vara svårt att utföra arbetet på ett tillfreds–
ställande sätt. En balans mellan närhet och distans till uppdraget är 
viktigt för att kunna följa och spegla arbetet utan att bli okritisk eller 
att bara se det man är van att se.  

Allteftersom arbetet fortskred blev det uppenbart att det var 
viktigt att öppna upp diskussionerna om process och resultatet 
utanför den grupp som arbetat tillsammans med reformarbetet. För 
att förebygga uppkomsten av groupthink (Janis, 1982, 1989; Rosander 
2003) men också för att hålla kvar grundtanken om en öppen grupp 
med flera informationskanaler ville man bjuda in till ett öppet 
seminarium. 

Ett sista steg i kvalitetssäkringsarbetet var alltså att bjuda in en 
utomstående granskare, alla deltagare i reformarbetet samt övriga 
intresserade till ett öppet seminarium för att diskutera den spegling 
och återkoppling som den kritiska vännen presenterade i form av 
ett skriftligt utkast. Seminariet tolkades som ett sätt att tillsammans 
reflektera över arbetet och processen under det år som planerings- 
och utvecklingsarbetet pågått. Att dessutom få en utomståendes 
granskande och värderande perspektiv på reformarbetet ansågs 
mycket värdefullt ur kvalitetssäkringssynpunkt.  

 
Gruppsykologiskt perspektiv 
I kapitlet Processen i fokus beskrivs hur utvecklings- och 
planeringsarbetet för det nya Speciallärarprogrammet bedrivits vid 
Linköpings universitet. Arbetet inramades av uppdragets utform-
ning samt befintliga styrdokument. Hur arbetet gestaltat sig 
analyserades med hjälp av IBL:s bedömningsgrunder för kvalitets-
arbete (se ovan) och av ett urval av gruppsykologiska teorier.  

Den teoretiska referensramen baseras på ett urval av 
gruppsykologiska teorier. Syftet är främst att teorier och 
forskningsfynd ska kunna ligga till grund för att förklara resultatet 
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och att öka förståelsen för de stödjande och hindrande faktorer eller 
processer som har underlättat och försvårat genomförandet av 
planering och utveckling av det nya Speciallärarprogrammet. 
Urvalet av teorier avgränsas genom att endast teorier och 
forskningsresultat av betydelse för studien redovisas. 

Det teoretiska avsnittet utgår främst från tre forskningsöversikter 
som fokuserar på hur man kan få till ett väl fungerande grupparbete 
(Granström, 2008; Hammar Chiriac & Hempel, 2008; Jern 1998). De 
tre sammanställningarna poängterar olika faktorer och bidrar var 
och en för sig med ökad förståelse och kunskap om grupparbetets 
arbete och process.  

Granström (2008) lyfter fram två anledningar av betydelse för 
grupparbetets utfall, nämligen (a) deltagarnas inställning till 
gruppens arbete och (b) villkoren för grupparbetet. Hammar Chiriac 
och Hempel (2008) belyser flera viktiga betingelser för grupparbete 
inom utbildningsväsendet och den distinkta skillnad som finns 
mellan att arbeta i en grupp eller att arbeta som en grupp. Jern (1998) 
analyserar både struktur-, process-, och utvecklingsfaktorer gällande ett 
väl fungerande grupparbete. Tillsammans klarlägger forsknings-
översikterna ett antal faktorer och processer som kan fungera 
stödjande eller hindrande för en grupps arbete. 

Med utgångspunkt i den empiri som har framträtt under 
studiens gång samt den valda teoretiska referensramen 
genomfördes en reflektion över resultatet med hjälp utifrån följande 
områden; typ av grupp, typ av uppgift, vad man gör och hur man gör det 
som görs, ledarskap samt några kriterier för det goda sammanträdet. 
Resultatet visar att flera av de betingelser som bör beaktas för ett 
gynnsamt arbete har uppmärksammats i planerings- och 
utvecklingsarbetet (Granström, 2008; Jern & Hempel, 2002; Hammar 
Chiriac, 2003, 2008b; Hempel, 2008). Ledarskapet uppfyller även alla 
de betingelser som motsvarar en ordförandes viktigaste uppgifter i 
en arbetsgrupp (Granström, 2008). Den stora planeringsgruppen 
tycks också ha klarat balansgången mellan uppgiftsinriktat och icke 
arbetsinriktat fokus på ett för gruppen gynnsamt sätt (Bion, 1961). 
Vilken typ av uppgift som använts har avvägts beroende av 
uppdragets utformning.  

Överlag tycks alltså reformarbetet fungerat på ett förtjänstfullt 
sätt och motsvarat ett ”riktigt grupparbete”. Sedan finns det alltid 
förbättringar som kan övervägas vid liknande uppdrag. Exempelvis 
att avsätta mer tid för att genomföra en gemensam 
överenskommelse eller ett kontrakt för hur arbetet ska gå till 
(Hempel, 2008). Kontraktet bör innehålla såväl praktiska som 
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processfrågor. Dessutom kan en kortare utvärdering i slutet av varje 
möte vara konstruktivt för gruppens arbete och process.  

 

Förväntningar 
 I resultaten framkommer förväntningar på tre olika nivåer; (a) från 
deltagarna i planeringsgruppen, (b) från examensordningarna och 
(c) från verksamheten. Nedan kommer förväntningarna att granskas 
närmare.  

 
Förväntningar från deltagarna i planerings- och utvecklingsarbetet 
Hela reformarbetet genomsyras av förväntningar på Utbildnings-
departementet, på den nya Speciallärarprogrammet och på arbetet 
och deltagarna i planerings- och utvecklingsgruppen. Förhopp-
ningarna kan främst kategoriseras som kvalitativa även om det 
finns kvantitativa inslag. Deltagarna vill ha en kvalitativt hållbar 
examensordning som möjliggör planeringen av nytt Special-
lärarprogram av hög kvalitet. Många av de förväntningar som sätter 
sin prägel på processen och arbete är koppat till utbildningen och 
hur den kan utformas på optimalt sätt. Deltagarna är också måna 
om att de båda specialpedagogiska utbildningarna (det nya 
Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet) ska bli 
realistiska i förhållande till såväl de studerandes situation som 
lärarnas situation, därav bland annat diskussionerna om 
samläsning. Ett kvantitativt inslag som framkommer är önskemålet 
om många sökanden till båda utbildningarna.   
 
Förväntningar från examensordningen 
I förhistorian till förslaget om en ny Speciallärarutbildning går att 
utläsa kvantitativa förväntningar. Exempelvis framkommer att 
specialpedagogutbildningen inte ger studenterna tillräckligt mycket 
kunskap om ”elevcentrerat arbetssätt eller metoderna för att möta 
den enskilda eleven” (s. 1, Utbildningsdepartementet 2007-04-27, 
min kursivering). Dessutom ska den specialpedagogiska 
utbildningen finnas kvar parallellt med det nya Speciallärar-
programmet vilket i förlängningen innebär en ökning av antalet 
utexaminerade lärare med specialpedagogisk kunskap. Examens-
ordningarna för de båda utbildningarna är viktiga styrdokument. 
Ur dessa kan utläsas att det finns stora likheter mellan de båda 
examensordningarna medan skillnaderna främst reflekteras i 
respektive professions utmärkande egenskaper, vilket också styrker 
den kvantitativa förväntningarna, dvs. att utbilda fler med 
specialpedagogisk kompetens. Exempelvis uppmärksammas inte de 
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dilemman som kan uppstå genom att en ny utbildning återtar 
samma namn som en utbildning som sedan 17 år är nedlagd. Inte 
heller uppmärksammas vilka felaktigheter och missuppfattningar 
två så samstämmiga examensordningar kan leda till. Att problem 
föreligger visas exempelvis i Pedagogiska magasinets temanummer 
om specialpedagogik där flera felaktigheter förekommer i texten 
(Mathisasson, 2008). Inte heller visar examensordningarna någon 
större förståelse för skillnaden mellan olika signalord, exempelvis 
mellan att skriva och respektive eller. Som tidigare redovisat i texten 
(Processen i fokus) reagerar flera instanser på behörighetskraven i 
det första förslaget till examensordning (SULF 2008-11-12; Norrstad 
& Rosenqvist, 2007). Efter uppvaktning på Utbildnings-
departementet ändrades formuleringen beträffande specifika krav 
om poäng i ämnesstudier och ersattes med formuleringen ”med 
inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling 
eller matematikutveckling” (U20087577/UH). Detta eller var ett 
signalord som många intressenter förgäves ville ha utbytt mot och.  
 
Förväntningar från verksamheten 
Förväntningar på det nya Speciallärarprogrammet uttrycks både i 
kvalitativa och kvantitativa termer. Dels finns förhoppningar om en 
hög utbildningskvalitet genom de funderingar och resonemang som 
intressenterna redogör för angående den nya utbildningen men 
också genom de önskemål som framställs om förkunskapskrav och 
innehåll. Diskussionen i form av a- och b-lag inom den 
specialpedagogiska professionen kan tolkas i såväl kvalitativa som 
kvantitativa termer. Kvalitativa genom att det finns en farhåga om 
att utbildningskvaliteten kommer att variera mellan de båda 
specialpedagogiska utbildningarna. Alternativt kan oron handla om 
att det komma att utbildas för många lärare med specialpedagogisk 
kompetens, dvs. kvantitativa bekymmer.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att förväntningar från 
deltagarna i planeringsgruppen främst är av kvalitativ art medan de 
kvantitativa inslagen blir betydligt tydligare gällande de 
förväntningar som härstammar från examensordningarna. Slutligen 
lägger verksamheten fram förväntningar som kan tolkas i både 
kvalitativa och kvantitativa termer.  

Slutsats 
Ovanstående arbete kan betraktas som ett kvalitetssäkringsarbete 
av ett reformarbete. Utvecklings- och planeringsarbetet av en ny 
Speciallärarutbildning vid Linköpings universitet har belysts med 
hjälp av IBL:s kriterier för kvalitet i grundutbildningen. 
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Kvalitetskriterierna har använts för att återspegla och analysera 
reformarbetet utvecklings- och planeringsarbetet av det nya 
Speciallärarprogrammet.  

Förslag till fortsatt kvalitetssäkringsarbete 
Det ligger nära till hands och skulle vara intressant att fortsätta 
detta arbete med att följa utvecklingen av det nya Speciallärar 
programmet. Hur blev utfallet? Vad tycker involverade lärare och 
studerande om programmet? Dessutom kvarstår en analys baserad 
på resultatkvalitet. Hur förhåller sig kvalitetsindikatorerna och 
nyckeltalen som beskriver resultatkvalitet till speciallärarutbild-
ningens resultat?  
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