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1 INLEDNING  

Detta arbete handlar om vad det kan innebära att utbilda sig till 
specialpedagog. Genom att ta del av blivande och nyblivna special-
pedagogers berättelser kan möjlighet ges att belysa förståelser av 
det specialpedagogiska uppdraget. Inledningsvis är här avsikten att 
först ge en kort introduktion till problemområdet.  

I januari 1991 genomfördes kommunalisering av den svenska 
skolan vilken formellt innebar att kommunerna fick ta över en stor 
del av det ansvar som dessförinnan varit ålagt staten. Kommunali-
seringen innebar att verksamheten för statens del ändrades från re-
gel- och resursstyrning till mål- och resultatstyrning. Bakomliggan-
de skäl till kommunaliseringen var att uppnå ökad decentralisering 
och därigenom ökad demokratisering och verklighetsanpassning av 
de beslut som skulle komma att tas (Alexandersson, 1999). I 
kommunerna skall finnas en kommunal skolplan och på de olika 
skolområdena i sin tur lokala arbetsplaner. Kommunerna har ge-
nom decentraliseringen en stor frihet när det gäller både utform-
ning och organisation av stöd till eleverna, vilken i sin tur innebär 
att den specialpedagogiska verksamheten kan äga rum knuten till 
skolans arbetslag, utformad som speciella klasser eller grupper eller 
som fristående enheter (Westling Allodi, 2005). Hur den specialpe-
dagogiska verksamheten organiseras inom den lokala verksamhe-
ten är också centralt för det mandat specialpedagogen tilldelas. 
Ström (1997) betonar resursfördelningen som en central styrfaktor 
när det gäller organisationen av den specialpedagogiska verksam-
heten. Att såväl ekonomi, skolledning som övrig personal påverkar 
specialpedagogisk verksamhetsinriktning diskuterar Ahl, Nyberg 
och Persson (1994) samtidigt som de i likhet med t.ex. Ahlberg 
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(2001) efterlyser tydligt ledarskap som grund för att specialpeda-
gogernas kompetens skall kunna synliggöras och i kommunikation 
med ledning och övrig personal komma verksamheten till gagn. 

Kommunernas upplevda behov av specialpedagogisk kompetens 
i skolan har ökat under de senaste decennierna, inte minst under 
1900-talets sista årtionde. En av anledningarna till det ökade be-
hovet är en alltmera tilltagande oro på skolorna (Tideman, Rosen-
qvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2004) vilken ofta resul-
terar i lokala lösningar i form av särskilda undervisningsgrupper, 
t.ex. "Lilla klassen".  

I Sverige får drygt en tredjedel av alla elever under sin grundsko-
letid ta del av specialpedagogiska insatser, oftast i form av special-
undervisning (Tideman, 2000; Emanuelsson, Persson & Rosen-
qvist, 2001).  Dessa elever, ofta kategoriserade med prefixet speci-
al- (Emanuelsson, 1996, 2000a; Emanuelsson m.fl., 2001) får ofta 
denna speciella undervisning av speciella lärare i speciella rum.  

Vad är det som gör att så många elever betraktas som avvikande 
från "det normala" (von Wright, 2000, 2002; Börjesson & Palm-
blad, 2003a, 2003b) förtydligat genom grundskolans strävans- och 
uppnåendemål så som de är artikulerade i förskolans och skolans 
läroplaner, Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 941? Elever som under utmätt 
tid kan uppfylla kraven vad gäller kunskap och utveckling kan i 
detta perspektiv komma att betraktas som normala, medan elever, 
vilka tar längre tid på sig och inte har samma förutsättningar inom 
just de områden som mäts, kan komma att betraktas som avvikan-
de. 

Emanuelsson (1996) utvecklar tesen presenterad av SIA2-
utredningen (SOU 1974:53) redan i mitten av 1970-talet, genom 
att betona att det inte är eleven som har skolsvårigheter utan sko-
lan som har elevsvårigheter. Detta medför i sin tur att specialpeda-
gogiken inte skall inriktas på förändringar enbart hos individen 
specifikt, utan på en analys av hela situationen. Emanuelsson 
(2000a) liksom departementsskriften ”Elevens framgång -skolans 
ansvar” (Ds 2001:19) ifrågasätter skolans uppnåendemål som 
normgivare och diskuterar om inte skolans strävansmål skulle 
kunna vara tillräckliga.  
                                                  
1 Läroplanerna för förskolan och för det obligatoriska och det frivilliga skolväsendet. 
2 Skolans Inre Arbete 
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Självklart är det så, att den som trots optimala ansträngningar i 

sitt skolarbete ändå inte har faktiska möjligheter att bli god-

känd inte heller kan känna sig delaktig och betydelsefull. /---/ 

Det borde snarare vara normalt att vara godkänd, eftersom alla 

duger till fortsatt lärande, vilket är mycket viktigare än vid en 

viss tidpunkt uppnådd nivå - konstruerad som lika för alla - i 

det ena eller det andra ämnesområdet (Emanuelsson 2000b., s. 

27). 

 

Argumenten för att skolan skall innefatta alla - vara ”en skola för 
alla” - har framförts sedan decennier (Ahlberg, 2001; Vernersson, 
2002) utan att få genomgripande genomslagskraft i praktiken. Re-
dan den ovan nämnda SIA-utredningen talade om skolans under-
visningssvårigheter istället för att uppfatta den problematik som 
låg bakom den kraftiga expansionen av specialundervisning som 
elevbunden. Istället för att inkludera alla elever i en helhet, har 
skolan dock fortsatt att diagnostisera, kategorisera och särskilja 
elever. Specialpedagogikens uppgift har uppfattats vara att dels ge 
stöd och hjälp till eleven och dels att homogenisera elevunderlaget 
(Persson,1997,1998). Rosenqvist (2000) menar att grundskolan i 
praktiken inte är att betrakta som en skola för alla, utan istället 
som "en skola för flertalet" (s. 8). 

Grundskolans olika läroplaner (Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94) 
har gett olika uttryck för den officiella retoriken i samhället. Både 
Lgr 80, som var i linje med SIA-utredningens intentioner, och Lpo 
94 är tydliga då det gäller målet en skola för alla. Detta samtidigt 
som det under 1990-talet skett en ökning av beteendediagnoser. 
Nämnda diagnoser debatteras som en meningsbrytning mellan två 
olika synsätt. Som ett exempel på debatten mellan dessa olika syn-
sätt, finns å ena sidan Christoffer Gillberg som en av de mest väl-
kända företrädarna i Norden för diagnostisering av DAMP (se till 
exempel Gillberg, 1996). Gillberg har, å andra sidan, mötts av häf-
tig kritik från annat håll, bland annat genom en rad debattinlägg 
av Eva Kärfve (se t.ex. Kärfve, 2000). Kärfve hör till de kritiker 
som menar att diagnoser som DAMP3 inte existerar utanför Nor-
                                                  
3 DAMP står för Deficits in Attention, Motor Control and Perception. 
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den och är att betrakta som ett uttryck för samhällets oförmåga att 
hantera olikheter.  

Den över tid något förändrade synen på elever och deras olikhe-
ter, resulterade också i en förnyad specialpedagogutbildning, vilken 
startade år 1990. I motsats till den speciallärarutbildning som fun-
nits ditintills och som var inriktad på specialundervisning av elever 
enskilt eller i liten grupp, skulle specialpedagogerna genom denna 
nya utbildning, förutom att undervisa, även få kompetens att ge 
pedagogisk handledning och att medverka i skolans utveckling av 
lärandemiljöer. Den ideologiska inriktningen är således att skolan 
skall kunna hantera elevers olikheter inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Detta i sig är en utmaning, eftersom skolan då den 
stressas, använder gamla lösningar - i detta fall specialundervisning 
- för att lösa svårigheter (Emanuelsson, 2000a; Haug 1998, 2000, 
2003). Emanuelsson (1996) menar att den specialpedagogiska 
verksamheten i skolan måste problematiseras och tillägger att "[…] 
effektstudier av specialundervisning visar entydigt att det är omöj-
ligt att på detta sätt tänka sig att specialundervisa bort problemen" 
(a.a., s. 19).  

Den i Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande4 (SOU 
1999:63) framhållna stora utmaningen är alltså att skolan även i 
praktiken skall utformas som en skola för alla.  

 
Den stora utmaningen är - utbildningspolitiskt och verksam-

hetsmässigt - hur förskolans och skolans personal skall hantera 

det faktum att elever har olika förutsättningar, erfarenheter, 

kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter framstå som 

resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedago-

giska arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (a.a., s. 192). 

 

Specialpedagogerna skulle, i en allt mera decentraliserad skola, till-
sammans med skolledaren bli nyckelpersoner då det gäller identifi-
kationen av elever i svårigheter och organiseringen av särskilt stöd 
(se t.ex. Rosenqvist & Tideman, 2000). Persson (1997, 1998, 
                                                  
4 Den elfte februari 2010 överlämnade regeringen propositionen ”Bäst i klassen - en ny lärarutbild-
ning” (Prop. 2009/10:89) till riksdagen. Då min empiriska studie genomfördes i första delen av 
2000-talet, kommer jag dock, både här och fortsättningsvis, hänvisa till Lärarutbildningskommitténs 
slutbetänkande (SOU 1999:63) vilket då var aktuellt. 
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2001b) beskriver dock hur specialpedagogerna, trots sin mångfa-
setterade utbildning, sällan arbetar med skolutveckling och hand-
ledning, utan istället fortfarande har den avgjort största delen av 
sin arbetstid fylld av specialundervisning. Liknande resultat beträf-
fande specialpedagogernas arbetsuppgifter framkommer i en rad 
andra rapporter (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002; By-
ström & Nilsson, 2000, 2002; Carlström, 2001; Malmgren, 2004 
samt von Ahlefeld Nisser, 2009). Det är således i ett spänningsfält 
mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en 
skola för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden i 
läroplanstexter och förordningar som specialpedagogen får sitt 
uppdrag (Tideman m.fl., 2004).  

En internationell utblick ger vid hand att liknande spänningsfält 
finns även i länder som Storbritannien, Nederländerna, Spanien 
och i Australien. Utifrån perspektiven proactive och reactive och 
frågor rörande mandat och makt samt tid för koordinering disku-
terar Emanuelsson (2001) förhållandena för specialpedagoger 
(support teachers). Emanuelsson konstaterar dels behovet av att 
specialpedagogernas roll utvecklas mot att bli mera proactive och 
dels att inklusion inte decimeras till en specialpedagogisk uppgift 
utan förstås som hela skolans angelägenhet. I en annan artikel lyfts 
frågan:”Vad tror specialpedagogiska samordnare att de gör?” (min 
översättning). I artikeln presenterar Cowne (2005) resultaten från 
en studie innehållande enkäter, intervjuer och fokusgrupper bland 
dem som deltog i kurser anordnade för SENCO (Special Educatio-
nal Needs Coordinators). Genom samtal i fokusgrupperna, fram-
kom att även SENCO:s i huvudsak arbetar med fokus på i första 
hand elever och föräldrar. Uppfattningen bland medlemmarna i 
fokusgrupperna var att det fortsatt är viktigt med ”some hands-one 
teaching´”(a.a., 67) dels för att genom denna skapa mandat för sin 
yrkesroll och dels för att få kännedom om de behov som eleverna 
befinner sig i. Artikeln avslutas med identifikation av några aspek-
ter vilka ses som viktiga för utvecklingen av en effektiv yrkesidenti-
tet, nämligen positiv och tydlig ledning, strategisk planering inbe-
gripen utrymme i tid och att SENCO:s själva använder sitt kun-
nande och söker vidareutbildning och support utanför verksamhe-
ten vid behov.  
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I rubriken till en tidningsartikel5 står att läsa att "Specialpedago-
gen skall rädda svensk skola". Artikeln framhåller lärare med spe-
cialpedagogisk kompetens som en bristvara i skolan. Samma höst, 
2001, var det ytterligare flera hundra studerande som påbörjade 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningar runt om i landet. I den 
omnämnda artikeln framhålls vidare att kommunerna, genom att 
söka särskilda pengar - de s.k. Wärnerssonpengarna - ser en möj-
lighet att förstärka vuxentätheten i skolan genom att anställa ytter-
ligare personer, ofta med specialpedagogisk kompetens. Vidare ger 
artikeln en tydlig bild av några av de förväntningar, till övervägan-
de del specialundervisning, som finns på den specialpedagogiska 
verksamhetens funktion. En annan artikel6 skildrar hur en kvinna, 
som nybliven specialpedagog, upplevde att "hon famlade efter en 
yrkesroll som egentligen inte fanns […] ingen visste vilka vi var, ef-
tersom yrket var nytt" (s.50). Denna osäkerhet resulterade för 
henne i en längre tids sjukskrivning. 

Emanuelsson (2000c) problematiserar i sin tur föreställningar 
om specialpedagogers verksamhet i en artikel i vilken han funderar 
över med vilken medvetenhet specialpedagogen "ställer sin kompe-
tens till förfogande" (s. 6).  Emanuelsson (1996) uttrycker sig kri-
tiskt mot specialpedagogikens lokala organisation genom att fram-
hålla att "Specialpedagogen kan inte förväntas ensam lösa skolans 
problem” (a.a., s. 19). Oavsett vilka förväntningarna på specialpe-
dagogerna än är har dessa ett viktigt uppdrag inte minst i en tid då 
skolan är stressad.  
    
1.1 Syfte och problemställning 
Vad är specialpedagogik, vad innehåller specialpedagogisk verk-
samhet och vilka är syftena med specialpedagogik? Vilka ställ-
ningstaganden inrymmer det specialpedagogiska uppdraget och 
vem har definitionsmakten? Emanuelsson m.fl. (2001) diskuterar i 
likhet med t.ex. Persson (2001b) och Nilholm (2003) dessa frågor 
och välkomnar en debatt och en fortsatt specialpedagogisk teoriut-
veckling.  

Trots den tydliga målbeskrivningen i examensordningen för spe-
cialpedagogisk påbyggnadsutbildning, förekommer lokalt många 
                                                  
5 Skolvärlden, nr 16, september 2001 
6 Expressens/GT Kvällspostens bilaga, 2000-09-24 
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olika tolkningar av det specialpedagogiska uppdragets innebörd 
(Tideman m.fl., 2004). Det marknadsmässiga perspektivet på ut-
formandet av specialpedagogisk verksamhet diskuteras av forskare 
(se t.ex. Persson, 2000; Emanuelsson, 2000c). Som ett uttryck för 
den marknadsorienterade segregation som ökat under de senaste 
decennierna identifierar Persson (2000) bl.a. ökad individualise-
ring, internationalisering och föräldrars rätt att besluta om barns 
socialisering genom val av skolform ”/---/ as a direction from plu-
ralism within the public education system towards organized plura-
lism based on public and private schools ”(a.a., s. 123). 

Det skulle kunna betraktas som angeläget att specialpedagogerna 
själva får träda fram och delge ett inifrånperspektiv genom att be-
rätta hur de förstår sitt uppdrag och vad det kan innebära att ut-
bilda sig till specialpedagog. Genom de blivande och nyblivna spe-
cialpedagogernas berättelser synliggörs deras tankar, föreställning-
ar, utgångspunkter och grunder till hur de agerar. Det är genom att 
låta praktiker få göra sina röster hörda som ett samhälleligt per-
spektiv vidare kan problematiseras (Goodson & Sikes, 2001; 
Goodson, 2003a). 

En rad studier har under senare år beskrivit hur det specialpeda-
gogiska arbetet i grundskolan, med tonvikt på organisationsfor-
merna, tar sig uttryck. I några av studierna (Persson, 1997, 1998; 
Ström, 1999) ingick mestadels speciallärare med den numera ned-
lagda utbildningen medan en senare studie (Malmgren Hansen, 
2002) skildrar specialpedagoger utbildade på 1990-talet, deras väg 
in i och genom utbildningen och deras första tid som yrkesverk-
samma. I den senare studien, som är longitudinell, förekommer 
dock inga intervjuer. Föreliggande studie skulle därför kunna tillfö-
ra ytterligare genom sin avsikt att låta specialpedagogernas röster 
bli hörda. Vad innebär det att utbilda sig till och arbeta som speci-
alpedagog i den svenska skolan7? Hur förstår de blivande och ny-
blivna specialpedagogerna sitt uppdrag? Hur tänker blivande och 
nyblivna specialpedagoger om barns och elevers olikheter och de 
ställningstaganden som kan bli aktuella inom yrkesutövande som 
specialpedagog? 
                                                  
7 Med den svenska skolan avser jag den svenska för- och grundskolan som den är utformad i början 
av 2000-talet. 
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Samtliga som påbörjar den specialpedagogiska påbyggnadsut-
bildningen har en pedagogisk grundutbildning sedan tidigare. 
Dessutom skall de som söker påbyggnadsutbildningen kunna upp-
visa dokumenterad arbetslivserfarenhet om minst tre år. Några av 
de studerande har arbetat inom förskola eller grundskola, några 
inom gymnasieskola och några med vuxenutbildning. Erfarenhe-
terna är således olika både beroende på inom vilken skolform per-
sonerna arbetat och olika eftersom verksamheten inom samma 
skolform kan vara olika utformad. Detta innebär att det är av in-
tresse att undersöka hur de studerandes tidigare erfarenheter indi-
viduellt påverkar deras tänkande och agerande såväl under studie-
tiden som i yrkesverksamhet efter utbildningstiden.  

Studiens syfte är att försöka förstå vad det kan innebära att vi-
dareutbilda sig till specialpedagog genom att undersöka hur speci-
alpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin 
första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpe-
dagogiska uppdraget. 
 
Följande frågeställningar urskiljs därför, i föreliggande avhandling, 
som betydelsefulla: 
 Hur uppfattar blivande och nyblivna specialpedagoger förhål-

landet mellan innehållet i den specialpedagogiska påbyggnads-
utbildningen och ett kommande yrkesuppdrag, 

 vilken inverkan har personliga och yrkesmässiga tidigare erfa-
renheter och upplevelser på förståelsen av uppdraget, 

 vilka föreställningar och perspektiv finns inför mötet med 
barns och elevers olikheter och 

 vilka tankar om specialpedagogers uppdrag nu och i en fram-
tid kommer till uttryck.  
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2 BAKGRUND OCH PROBLEM-
OMRÅDE 

Då uppfattningar om och förståelse av det specialpedagogiska 
uppdraget studeras, ser jag det som adekvat att inleda med att be-
lysa hur differentieringen i den svenska skolan genom en rad ut-
redningar och styrdokument tagit sig uttryck över tid. Vidare ser 
jag det som relevant att belysa specialpedagogik som kunskaps- 
och forskningsområde. 
 
2.1 Differentieringens uttryck över tid 
Med den första folkskolestadgan år 1842 fastslogs att varje stads-
församling eller socken i Sverige skulle ha minst en fast skola där 
eleverna blev undervisade i både läsning, skrivning och räkning 
samt kristendomskunskap och kyrkosång. Skolan, som riktade sig 
till alla, hade också en förkortad kurs som kunde läsas av de barn 
som uppfattades som långsamma och mindre begåvade (Ahlström, 
1986). Denna minikurs kom att avskaffas år 1900 eftersom infö-
randet av kvarsittning och hjälpklasser möjliggjorde differentiering. 

Under 1900-talets första decennier växte antalet hjälpklasser 
samtidigt som intelligenstesten som differentieringsinstrument in-
troducerades och blev allt vanligare. Under 1920-talet började 
barns uppfattade särdrag och abnormiteter alltmera diskuteras och 
utvecklingspsykologin med stadieindelningar och utvecklingssche-
man blev alltmera tillämpad. De elever som placerades i hjälpklas-
serna bedömdes som missanpassade, svagbegåvade och försumma-
de. Även andra former, som extraklasser och B-klasser för svaga 
elever, tillkom under 1900-talets första hälft. Observationsklasser, 
vars syfte var att homogenisera elevmaterialet i klassen och att ge-
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nom läkepedagogik ge eleverna en gynnsam skolgång, tillkom un-
der 1930-talet. Även elevers läs- och skrivsvårigheter började upp-
märksammas allt mera, vilket föranledde instiftandet av s.k. läs-
klasser. Den gemensamma ideologiska utgångspunkten vid denna 
tid var att elevers svaga sidor skulle uppmärksammas för att sedan 
elimineras genom träning. Det fanns en tilltro att alla elever skulle 
få utvecklas i sin egen takt, men normen för hur utvecklingen skul-
le gestalta sig var också uttalad (se också Assarson, Lansheim & 
Rosenqvist, 2002).  

Skolkommissionen av år 1946 (SOU 1948:27) fastslog att indi-
vidualisering inom klassens ram skulle förekomma så långt som 
möjligt, men välkomnade också en ökad differentiering med på-
följd att elevunderlaget i klasserna blev allt mera homogent och 
därigenom också bättre anpassat till elevernas utveckling. 

I vissa kommuner startade år 1950 försöksverksamhet med en-
hetsskola, dvs. en sammanhållen skola t.o.m. skolår åtta. Eleverna 
skulle differentieras först i skolår nio genom att de, inför detta av-
slutande skolår, fick välja mellan tre olika linjer. Parallellt med en-
hetsskolan fanns särskola och olika former av specialklasser, t.ex. 
läsklass, skolmognadsklass, hörselklass, synsvagklass, friluftsklass 
och hälsoklass. Dessutom fanns särskild specialundervisning och 
särskild hjälpundervisning (se t.ex. Bladini, 1990).   

I samband med grundskolans införande år 1962 kom också lä-
roplan för grundskolan (Lgr 62) vilken ytterligare förstärkte det 
differentialpsykologiska synsättet. Specialundervisningen ägde ofta 
rum individuellt i en s.k. klinik. Den alltmera ökande differentie-
ringen medförde också ett ökat behov av anpassade läromedel som 
en väg att träna bort det som uppfattades vara elevens svaga sidor. 

Den ökade specialpedagogiska differentieringen, då särskilt un-
der 1960-talet, hängde samman med den minskade differentiering-
en för övrigt när det gällde inriktningen av allmänna och särskilda 
kurser samt alternativa linjer (se vidare t.ex. Persson, 1999, 2006). 
Följande läroplan för grundskolan (Lgr 69) poängterade, i likhet 
med SIA8 utredningen (SOU 1974:53), att det inte var individen 
specifikt som skulle fokuseras då svårigheter uppkom, utan istället 
"måste hela situationen både i skolan och i hemmet bli föremål för 
                                                  
8 SIA står för utredningen av Skolans Inre Arbete. 
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bedömning" (Lgr 69, s. 78).  Endast i undantagsfall skulle elever 
tagas ifrån klassen. Istället skulle hela skolmiljön sträva efter att 
förebygga och minska uppkomsten av svårigheter. Risken med ka-
tegorisering av eleverna uppmärksammades i SIA-utredningen 
(SOU 1974:53) och det konstaterades att arbetet "bör istället inrik-
tas på att ge specialpedagogisk metodik så stor spridning och ge-
nomslagskraft som möjligt i skolans hela arbete" (a.a., s. 228). 
   Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) byggde således till 
viss del på SIA-utredningen. Läroplanstexten framhöll nära kon-
takter med föräldrarna och samhället i övrigt samt att specialpeda-
gogiken inte skulle låsas upp vid fasta konstellationer i form av 
t.ex. särskilda undervisningsgrupper. Istället poängterades att skill-
naden mellan specialundervisning och annan undervisning skulle 
vara så liten som möjligt.  

 
Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör heller inte 

sträva efter att göra dem lika. När de lämnar skolan bör de 

göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en 

uppövad förmåga att respektera individualitet hos andra män-

niskor (Lgr 80, s. 14) 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) poängte-
ras att utbildningen skall vara likvärdig, men att den inte kan ut-
formas lika för alla. Hänsyn skall tas till elevers olikheter och de 
olika sätt att nå målen som kan finnas och därför kan "undervis-
ningen aldrig utformas lika för alla" (a.a., s. 6). 

De i avsnittet ovan beskrivna tillvägagångssätt på vilka under-
visningen i svensk skola organiserats över tid, har enligt Rosenqvist 
(1993) uppstått i olika idéhistoriska skeden. Rosenqvist (a.a.) tar 
stöd i Marklund (1985) då han för fram tre olika tidsperioder vad 
gäller specialpedagogiken utifrån grad av differentiering och segre-
gation: 
1. the stage of non differentiation, 
2. the stage of differentiation, 
3. the stage of integration  (Rosenqvist, 1993, s. 65). 

 
Persson (2000) refererar till ovanstående stadieindelning men tillför 
också ett tillstånd av marknadsorienterad segregation, i vilket det 
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är eleverna, mer än skolan som arena och organisation, som skall 
marknadsanpassas och göras attraktiva. Persson är inte ensam om 
att problematisera marknadstänkandet, utan konsekvenserna av 
detta diskuteras också av flera forskare (se t.ex. Emanuelsson, 
2000c; Ridell, 2000; Rosenqvist, 2000) i termer av bristande val-
möjligheter och elevers utslagning där de socialt svaga grupperna 
ses som de mest drabbade9. 
 
 
2.2 Specialpedagogik som kunskaps- och  

forskningsområde 
Skolans uppdrag är att stimulera och stödja lärande för att elever-
na på så sätt ska kunna uppnå målen i kurs- och läroplaner. Sam-
tidigt skall skolan kunna hantera elevers olikheter genom att un-
dervisningen anpassas till elevers olika förutsättningar och behov 
och därför kan, som nämnts tidigare, inte heller undervisningen ut-
formas lika för alla (Lpo 94; SOU 1999:63). Specialpedagogerna 
skall, i likhet med all skolans personal, verka inom det politiska 
uppdraget en skola för alla. I denna skola skall specialpedagogerna 
tillsammans med skolans övriga personal bidra till att hela skolan 
utvecklas samt verka för allas lika värde (Lpo94; Lpfö98). Enligt 
Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande skall specialpedago-
giska åtgärder sättas in då den allmänpedagogiska kompetensen 
inte är tillräcklig. På så sätt betraktas specialpedagogik som ett 
kvalificerat komplement till allmänpedagogiken (SOU 1999:63; se 
även t.ex. Persson, 2001b). 

Pedagogik innefattar kunskapsområdet specialpedagogik vilket, 
enligt Persson (2001b), har en förhållandevis kort historia även om 
frågor som differentiering, individualisering, undervisning och lä-
rande ständigt varit aktuella inom pedagogikämnet. Vidare fram-
håller Persson (a.a.) svårigheterna i att göra en generell definition 
av begreppen specialpedagogik och specialpedagogiska behov. Des-
sa svårigheter grundar sig dels i att specialpedagogik som verksam-
hetsområde är tvärvetenskapligt med influenser från t.ex. medicin, 
sociologi och psykologi, dels i att specialpedagogiken som område 
är politiskt normativ och dels i att den har en i samhället viktig 
                                                  
9 Se även kapitel 1, avsnitt 1.1 ovan. 
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funktionell aspekt. I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande 
(SOU 1999:63, kap. 9) framhålls just det specialpedagogiska kun-
skapsområdet som tvärvetenskapligt (se även Björck-Åkesson och 
Nilholm, 2007).   

Nilholm (2003) hänvisar till att det historiskt sett tidigt skapades 
specialskolor för grupper av barn, t.ex. syn- eller hörselskadade (se 
också avsnitt 2.1 i föreliggande studie) vilket i sig skulle kunna be-
traktas i någon mån strida mot Rosenqvists (1993) indelning av 
skolans utveckling som varande från början icke-differentierad.  
Barnen i dessa grupper ansågs ha svårigheter att följa den reguljära 
undervisningen och skulle, genom specialpedagogiska insatser, 
göra något annat sett i förhållande till allmänpedagogiken vilken 
betraktas som mera normal, i betydelsen vanligen förekommande. 
Nilholm (2003) fortsätter: 

 
På så sätt kan man påstå att specialpedagogik har en negativ de-

finition, dvs. den definierar snarare vad den inte är än vad den 

är. Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken 

inte anses räcka till och är således intimt förknippad med de 
skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den vanliga 

undervisningen (a.a., s. 10). 

 

Det är således problematiskt att göra en generell definition av be-
greppet specialpedagogik. Beträffande specialpedagogikens funk-
tion, kan hänvisas till Perssons (2001b) beskrivning att insatser ”är 
avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms 
räcka till” (a. a., s. 22; se även SOU 1999:63).  

Fischbein och Österberg (2003), vilka menar att specialpedago-
gik som kunskapsfält fokuserar samspelet mellan person och om-
givning, framhåller vikten av att de olika disciplinerna inom speci-
alpedagogik som tvärvetenskapligt kunskapsfält måste samverka 
för att på så sätt möjliggöra en utvecklande pedagogisk verksam-
het.  

Specialpedagogiken har, av tradition, haft en dubbel funktion, 
dels att urskilja och differentiera för att därigenom bidraga till så 
homogena och undervisningsbara elevgrupper som möjligt och dels 
att sätta in åtgärder för att kompensera för uppfattade brister (se 
t.ex. Thomas & Loxley, 2001; Nilholm, 2003). Kritik har riktats 
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mot specialpedagogiken eftersom det kan vara svårt att se vad de 
olika grupper av barn/elever som avskiljs har gemensamt, annat än 
att de betraktas som annorlunda definierat mot rådande uppfatt-
ning om normalitet (Nilholm, 2003). Haug (2003) ställer i en arti-
kel frågan om specialundervisningen egentligen har en plats i en 
skola för alla och betonar att skolan inte kan delas upp i ett nor-
mal- och ett specialspår. I en skola för alla har alla ett delat ansvar 
vilket enligt Haug inte kan administreras bort. Skolan skall istället 
verka för mångfald utifrån fyra definierade begrepp: samvaro, del-
aktighet, samarbete och utbyte.  

Då det gäller specialpedagogik som forskningsområde framförs 
emellanåt kritik10 som gör gällande att specialpedagogiken är för 
teorilös (se t.ex. Stangvik, 1994; Emanuelsson m. fl., 2001). Detta 
skulle i sin tur bl. a. kunna bero just på tvärvetenskapligheten där 
olika paradigm uppnår större eller mindre landvinningar över tid. 
Kuhn (1962/1979) menar att utvecklingen av vetenskapen innebu-
rit ett växelspel mellan perioder av lugn och gradvis utveckling 
(benämnd den normala vetenskapen) och korta perioder av stora 
förändringar (benämnd revolutionär vetenskap). Då det gäller att 
lösa svårigheter vilka forskningen ser som viktiga, får enligt Kuhn 
(a.a) paradigm sitt värde genom att de är mera framgångsrika än 
de övriga. Stangvik (1994) hävdar i sin tur att en utvecklad speci-
alpedagogisk teoribildning är av största vikt för att förhindra icke 
pedagogiska områden som medicin att vinna landmark. Tideman 
m.fl. (2004) konstaterar i linje med detta att, samtidigt som den of-
ficiella retoriken fortsatt är ”en skola för alla”, så präglades 1990-
talet av en ökad frekvens av diagnostisering av elever som avvi-
kande, vilken bl. a. tagit sig uttryck som en ökning av elevantalet i 
särskolan.  

Skidmore (1996) urskiljer tre olika paradigm som finns parallellt 
inom det specialpedagogiska kunskaps- och forskningsområdet. 
Dessa är det psykologiskt-medicinska, det sociopolitiska och det 
organisatoriska, vilka samtliga, enligt Skidmore (a.a), har sina 
svagheter. Dessa olika paradigm kan leva, mer eller mindre uttala-
de, parallellt, även på en och samma skola menar Holmberg, Jöns-
son och Tvingstedt (2005) som, på uppdrag av Skolverket, låtit 
                                                  
10 Denna diskussion för jag dock inte vidare i föreliggande studie. 
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elever, föräldrar och pedagoger på två skolor få uttala sig om syn-
sätt på och erfarenheter av specialpedagogisk verksamhet.  

 
2.3 Med specialpedagogik som uppdrag 
Det kan ses som att specialpedagogikens organisation och special-
lärarens arbete över tid pendlat mellan innehåll och arbetsuppgifter 
som testare, kliniklärare och specialist, till arbete som "hjälpgum-
ma" (Vernersson, 1998, s. 19) inom samordnad specialundervis-
ning och till senare decenniers uppgifter som förändringsagent 
(Bladini, 1990). Vernersson (1998) belyser i en intervjustudie vil-
ken kunskap och kompetens som tio erfarna speciallärare uppfat-
tar som viktig för verksamhet inom grundskolan. Intervjuerna in-
nehåller också ett framåtblickande tema. Analysen av intervjuerna 
faller ut i två speciallärarprofiler, kunskapsförmedlaren och inter-
aktören. Med interaktören avses en speciallärare som profilerar sig 
och sin kompetens och går i dialog om undervisningssituationer i 
ett mera långsiktigt perspektiv. Vernersson (a.a.) framhåller i sin 
diskussion förhållandet att det troligen enbart är specialläraren 
som interaktör som framöver kommer att ha en betydelsefull funk-
tion inom skolan. Detta är i linje med förslaget till en ny speciallä-
rarutbildning (DsU 1986:13) där speciallärarens konsulterande 
uppgifter i den framtida skolan betonas. I förslaget poängteras att 
specialläraren skall medverka till flexibla lösningar på skolans or-
ganisation av undervisning samt medverka till att problematisera 
människo- och kunskapssyn och medverka till att pedagogerna ut-
vecklar ett reflekterande och professionellt förhållningssätt till 
verksamheten. 

Från år 1990, och vid tiden för datainsamlingen i föreliggande 
studie, utbildades inte längre speciallärare i Sverige, utan utbild-
ningen förändrades och utökades till en specialpedagogisk påbygg-
nadsutbildning om 60 akademiska poäng. Sedan hösten 2008 finns 
numera vid nio11 lärosäten i landet dels en vidareutbildning till spe-
cialpedagog och dels vidareutbildningen till speciallärare numera 
baserad på grundutbildning som lärare med specifik ämneskunskap 
om 60 högskolepoäng antingen i matematik eller i svenska. I 
pressmeddelandet från Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet 
                                                  
11 Universiteten i Umeå, Göteborg, Linköping, Växjö, Karlstad och Örebro, högskolorna i Kristian-
stad och Malmö samt Lärarhögskolan i Stockholm/ Stockholms universitet. 
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(2007-06-28)12 uttrycker Lars Leijonborg ”att lägga ner speciallä-
rarutbildningen, som socialdemokraterna gjorde för 17 år sedan, 
var ett stort misstag och ett svek mot de elever som behöver hjälp 
allra mest”. Speciallärarutbildningen skall, enligt samma press-
meddelande, ge de blivande speciallärarna både fördjupande kun-
skaper gällande språkutveckling och effektiva metoder för tidiga 
insatser när det gäller elevers förmåga att räkna, skriva och läsa. 
Skillnaderna mellan de båda yrkesrollerna, specialpedagog och 
speciallärare, framgår i de båda utbildningarnas examensordningar 
(se vidare SFS 2007:638). Vidare framgår att specialpedagogut-
bildningen kommer att finnas kvar jämsides med speciallärarut-
bildningen. Medan den sistnämnda utbildningen ämnar leda fram 
till ett yrke i vilket utövaren inriktar sig på det direkta arbetet med 
elever, skall specialpedagogen i sin yrkesutövning utgöra ett stöd 
till skolledningen och till de övriga lärarna. 

Specialpedagogik skall enligt Lärarutbildningskommitténs slut-
betänkande (SOU 1999:63) bli generalistkunskap genom att bli-
vande lärare redan i grundutbildningen dels får specialpedagogiska 
perspektiv i de olika kurser de läser och dels ges möjlighet att välja 
specialpedagogik som valbara kurser. Fortfarande skall, enligt be-
tänkandet, dock ett antal lärare få särskild kompetens genom den 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. I examensordningen 
för specialpedagogisk påbyggnadsutbildning från 2001-07-01 (SFS 
2001:23), så som den formulerades vid tiden för datainsamlingen i 
föreliggande studie, återfinns en detaljerad beskrivning över målet 
för de blivande specialpedagogernas arbetsuppgifter. Examensord-
ningen för specialpedagoger inleds med följande formulering: 

 
För att få specialpedagogexamen skall studenten ha de special-

pedagogiska kunskaper och färdigheter som behövs för att ak-

tivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av 

stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilite-

ring/rehabilitering. 

 

 

 

                                                  
12 http://www.regeringen.se/sb/d/9205/a/85098 (hämtad 2010-02-26) 



  25 

Därefter följer ytterligare precisering av vilka kunskaper och  
färdigheter de examinerade studenterna skall inneha:  
 identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja  

hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och läran-
demiljöer 

 genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers 
svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå 

 utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram 
i samverkan mellan skola och hem för att stödja elever och  
utveckla verksamhetens ram 

 vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedago-
giska frågor för föräldrar samt för kolleger och andra yrkes-
utövare 

 genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen 
av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven 
hos alla elever (a.a.)  

 

En jämförelse av skrivningarna ovan hämtade från examensord-
ningen av 2001 (SFS 2001:23) med examensordningen från 2007 
(SFS 2007:638)13 ger vid hand att den sistnämnda innehåller en rad 
förtydliganden i form av t.ex. etiska aspekter och när det gäller ve-
tenskapliga och erfarenhetsbaserade referensramar. Vidare åter-
finns en perspektivförskjutning från att arbetsuppgifter även kunde 
finnas inom både habilitering och rehabilitering till fokus på speci-
alpedagogens arbete inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola 
och/eller vuxenutbildning. Med andra ord skulle perspektivför-
skjutningen i de ovan omnämnda examensordningarna kunna tol-
kas som att specialpedagogik är utbildningsbaserad och inte inpla-
cerad i ett större samhälleligt livsperspektiv. Omskrivet till diskus-
sionen om needs and rights (se t.ex. Oliver & Barnes, 1991) kan 
den senare examensordningen ses som ett uttryck för att insatser 
skall sättas in utifrån behov (needs) under utbildningstiden medan 
rättigheter (rights) i ett livsperspektiv inte fångas upp på samma 
sätt som tidigare. 

Med övergången 1990 från speciallärarutbildning till den speci-
alpedagogiska påbyggnadsutbildningen ändrades således inrikt-
                                                  
13 Se vidare bilaga 1. 
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ningen bort från att arbeta nästan uteslutande med specialunder-
visning av elever enskilt eller i grupp till en mera handledande och 
utvecklande funktion. Högskoleverket (2006) betonar dock i sin 
rapport svårigheterna i att utbildningen till specialpedagog har just 
en handledande och skolutvecklande inriktning då det bland all-
mänpedagogerna inte finns den nödvändiga kunskap som behövs 
för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vidare efterlyser 
rapporten forskning rörande dessa funktioner för att med utgångs-
punkt i denna kunna dra slutsatser om de är önskvärda eller ej. 

 
2.3.1 Professionsutbildningar  
De studerande inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen får genom bl. a. föreläsningar, litteratur och fältstudier in-
formera sig inom det specialpedagogiska kunskaps- och forsknings-
fältet. Enligt Kuhn (1962/1979) är det universitet och andra läro-
anstalter som för vidare vissa paradigm och samtidigt förkastar 
andra som icke sammanfallande med den världsbild som råder: 

 
Detta är gruppens paradigmer såsom de avslöjas i deras läro-

böcker, föreläsningar och laboratorieövningar14. Genom att 

studera dem och öva sig med dem lär sig medlemmarna sitt yrke 

(a.a., s. 46).  

 

För att bli kunskap måste, enligt Säljö (2000), information från 
kurslitteratur och föreläsningar omsättas i praktiken. Syftet med 
den tillägnade informationen inom påbyggnadsutbildningen är allt-
så att den skall ha omvandlats till kunskap då den examinerade 
specialpedagogen ställs inför arbetsuppgifter i sitt kommande upp-
drag. Till detta kommer, som jag förstår det, problematisering ge-
nom dels en reflektionsaspekt över teori och praxis (Schön, 1983) 
och dels ett etiskt perspektiv på lärararbete (se vidare Bergem, 
1998/2000; Colnerud & Granström, 2002). Saugstad (2002, 2005) 
diskuterar, i artikelform, dagens skola utifrån Aristoteles förståelse 
av kunskap; episteme dvs. den teoretiska kunskapen och två delar 
av praktisk kunskap, techne och phronesis. Teoretisk och praktisk 
                                                  
14 Kuhn arbetade som vetenskapsteoretiker och fysiker. 
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kunskap har olika karaktär, vilket medför att teoretisk kunskap 
inte heller direkt kan omsättas i praktiken15.  

Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen är, i likhet med 
t.ex. den grundläggande lärarutbildningen, sjuksköterskeutbild-
ningen och journalistutbildningen, en professionsutbildning. Good-
son (1999,  2003a) hävdar, genom att utgå ifrån lärares livs- och 
yrkeshistorier, att lärares professionella erfarenheter är betydelse-
fulla att uppmärksamma och beakta då det gäller att utveckla och 
förändra skolan. Rhöse (2003) använder sig i linje med detta av en 
livsberättelseansats då hon, genom att porträttera fem lärare, stu-
derar hur lärararbete och läraridentitet växer fram i olika historis-
ka, sociala och lokala sammanhang. Lilja Andersson (2007) under-
söker, också utifrån en livsberättelseansats, i sin avhandling hur de 
studerande skapar mening och sammanhang av sjuksköterskeut-
bildningens olika delar och drar slutsatsen att de också gör det un-
der någon av faserna av utbildningstiden. Individuella mål och fö-
reställningar är styrande för hur studenterna uppfattar utbildning-
en och därför tar de sig också olika vägar genom denna.  

Inom professionsutbildningar förekommer också olika uppfatt-
ningar om ideala förhållningssätt för ett kommande yrkesliv. I sin 
licentiatavhandling studerar Melin Higgins (1996) genom en en-
kätundersökning svenska journalisters yrkesideal. Resultaten ana-
lyseras dels utifrån journalisternas individuella egenskaper och 
bakgrund och dels utifrån deras position i nyhetsorganisationen. 
Studien visar att det finns en viss samstämmighet bland journalis-
terna beträffande yrkesideal, men också att det finns en variation i 
uppfattningar baserad i bakgrund och utbildning. De vanligast fö-
rekommande idealen är ett ”pedagog- och spårhundsideal”. I sin 
avhandling i pedagogik undersöker Numan (1999), genom en lon-
gitudinell utvärdering av grundskollärarutbildningen, hur en 
årskull grundskollärare uppfattar sitt uppdrag och sig själva som 
goda lärare. Vidare belyses hur uppfattningarna förändras under 
utbildningens gång. 

I en artikel efterlyser Brownell, Ross, Colón och McCallum 
(2005) ytterligare forskning rörande specialpedagogutbildningar 
(special education teachers), ett område författarna menar är när-
                                                  
15 Detta kommer jag att utveckla vidare i nästa kapitel. Kap. 3, avsnitt 3.1. 
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mast outforskat. Författarna efterfrågar i sin tur forskning som vi-
sar hur utbildningen till specialpedagog gör skillnad vad gäller 
kunskaper och förhållningssätt.  

Wedege (2008) diskuterar hur några lärarstuderande inom 
grundutbildningen till lärare hade svårt att överbrygga kopplingen 
mellan praktik och teori. Liknande problemområde belyser Hegen-
der (2010) i sin avhandling i vilken han studerar hur lärarkunskap 
formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning. We-
dege (2008) fann att de föreställningar lärarstudenterna haft om 
undervisning visade sig svåra att realisera under praktikperioderna 
(VFT16). Lärarstudenterna fick erfara att deras tankar om utfors-
kande undervisning (i deras fall inom matematik) möttes av mot-
stånd både bland elever och lärare. Det var först genom en kritisk 
återblick på praktikperioden som de kunde hitta en teoretisk för-
ståelse för uppkomna svårigheter. Palmér (2010) problematiserar 
konflikten mellan vision och möjligheter gällande ett kommande 
yrkesuppdrag som lärare. Centrala frågeställningar är vilka aspek-
ter som är betydelsefulla för identitetsutvecklingen som lärare, i 
detta fall matematiklärare.  I sin studie innefattande intervjuer med 
blivande lärare uttryckte dessa en förväntad konflikt mellan visio-
ner och möjligheter. Visionen bestod i rollen som reformerande ut-
vecklare av undervisningen medan uppfattade begränsningar var 
dels av yttre karaktär så som tid, traditioner, lokala mål, personal 
och resurser och dels av inre karaktär så som brist på erfarenheter 
och kunskaper. 

I samband med professionsutbildningar ser jag det också som re-
levant att uppmärksamma de stängningsmekanismer som kan fö-
rekomma. Parkin (1979) diskuterar hur de professionella använder 
sina examensmeriter och yrkeslegitimationer för att utestänga 
andra från tillträde till verksamheten. Detta är en stängning nedåt 
(exclusion) vilken har som syfte att säkra den egna priviligierade 
positionen genom att marginalisera eller underordna en angrän-
sande grupp. Läraruppdraget såsom det är artikulerat i Lärarut-
bildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) accentuerar 
dock vikten av professionell kunskap, både vad det gäller allmän-
pedagogik och specialpedagogik (för en diskussion, se vidare Ti-
                                                  
16 VFT står för Verksamhetsförlagd tid och innebär de delar av grundutbildningen som genomförs 
knutna till praktikskolan. 
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deman m.fl., 2004). Då det gäller arbetet i grundskolan, betonar 
dock Tideman m.fl. (a.a.) i sin studie att tendensen snarare är 
ökande stängningar mellan de olika yrkesgrupperna allmänpeda-
gog och specialpedagog.   
 
2.4 Nedslag i forskningsläget  
Följande nedslag i det senaste decenniets nordiska forskning inom 
det specialpedagogiska området är valt utifrån syftet och fråge-
ställningarna i min avhandling. Så till vida är min avsikt att främst 
belysa forskning rörande specialpedagogers yrkesfunktion. 

Intentionerna för hur det specialpedagogiska yrkesuppdraget 
skall gestalta sig framgår således tydligt i examensordningen. Hur 
ser det då ut i förskole- och skolverksamheten? Har intentionerna 
kunnat uppfyllas "på fältet"? Dessa och andra frågeställningar har 
under de senaste åren genererat en rad rapporter vilka ger en i hu-
vudsak samstämmig bild av att den utökade kompetens specialpe-
dagogen innehar, inte till fullo kommer till uttryck i verksamheten. 

Ström (1999) urskiljer i sin avhandling olika positioner vilka 
specialpedagoger (i Ströms avhandling om finlandssvenska förhål-
landen omnämnda som speciallärare) kan inta. Genom att lista och 
analysera speciallärarnas utsagor om sin yrkesroll, fann Ström sju 
olika kvalitativt skilda kategorier vilka utgör olika aspekter av yr-
kesrollen, nämligen specialläraren som lärare, som elevvårdare, 
handledare, lindansare, fostrare, försvarsadvokat och som resurs-
person (a.a., s. 112). Som framgår av de olika kategoriernas namn 
innebär synsätten olika krav och förväntningar på speciallära-
ren/specialpedagogen. Kategorin specialläraren som lindansare be-
skriver Ström (1999) som en speciallärare vilken strävar efter att 
balansera mellan egna uppfattningar och övrig personals förvänt-
ningar och krav. Att Ström (a.a.) i detta sammanhang använder 
metaforen lindansaren och, som ett annat exempel, kameleonten 
kan i sig möjligen ses som talande. 

Persson (1997, 1998) tar i sin avhandling upp en diskussion vil-
ken påminner om den ovan nämnda kategorin specialläraren som 
lindansare. Persson (a.a.) menar att speciallärare/specialpedagoger 
ofta upplever dilemman vad gäller hur den specialpedagogiska 
verksamheten skall utformas samtidigt som han/hon dessutom ofta 
måste legitimera sin närvaro i verksamheten. För att göra bilden än 
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mera komplex konstaterar Persson (1997, 2001a) att blotta närva-
ron av specialpedagoger kan komma att reglera det specialpedago-
giska behovet ofta omsatt som identifikation av avvikelser i termer 
av elever i behov av särskilt stöd. Liknande dilemman identifierar 
Karlsson (2008) i en studie av fem specialpedagogers erfarenheter 
av att omsätta sina studier i praktiken. De intervjuade specialpeda-
gogerna uppfattade sin yrkesidentitet som komplex. För det första 
menade de att de saknade tid att utföra de olika delarna av sitt yr-
kesuppdrag och fick prioritera delar av innehållet. För det andra 
menade de att skolans övriga personal inte var insatt i vad deras 
uppdrag innebär även om de i stort sett mottogs positivt av både 
personalen och skolledningen. För det tredje beskrev de sin utbild-
ning som alltför inriktad på teoretiskt och vetenskapligt innehåll 
emedan de saknade praktiska och didaktiska utbildningsdelar. 

Haug (2000) konstaterar att den specialpedagogiska verksamhe-
ten till största delen domineras av specialundervisning och beskri-
ver förhållandet som att det är ”gårdagens föreställningar som 
dominerar bilden” (s. 32). Specialundervisning, enskilt eller i små 
grupper, utanför klassrummet har inte någon plats i en skola för 
alla, menar Haug (1998, 2003). Om däremot, fortsätter Haug 
(a.a.), anpassning och stöd sker inom klassens ram och i nära sam-
arbete mellan specialpedagog och klasslärare är den en del av det 
demokratiska deltagarperspektiv som skall råda i en inkluderande 
skola. 

Helldin (1998) skildrar i sin studie bl. a. hur specialpedagogerna 
skapar sin yrkesidentitet när specialpedagogrollen skall etableras 
lokalt i kommunerna. Fokus ligger på hur specialpedagogernas 
kompetens uppfattas i kommunerna och på vilket utrymme till 
samarbete med närliggande yrkeskategorier som föreligger.  Även 
Malmgren (2004) visar i sin studie av yrkesverksamma specialpe-
dagoger med några års erfarenhet att det finns ett behov bland des-
sa av att bilda nätverk tillsammans med andra specialpedagoger. 
Dessutom har Malmgren (a.a.) särskilt undersökt hur specialpeda-
gogernas handledande roll tar sig uttryck. Här visar studien att in-
nehållet i handledningen kan vara dels rådgivande och dels reflek-
terande och att dessa två olika roller inte är förenliga för special-
pedagogen att inneha på samma arbetsplats. 
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Byström och Nilsson (2002) framhåller i sin studie att faktorer 
som kollegers förväntningar, olika maktstrukturer på arbetsplatsen 
samt den specialpedagogiska yrkesrollens bristande tydlighet gent-
emot speciallärarrollen har betydelse för hur den specialpedagogis-
ka verksamheten utformas lokalt. Däremot visar studien att speci-
alpedagogens grundutbildning är av mindre betydelse, även om den 
tycks påverka valet av arbetsplats. Att ledningens kunskap och in-
flytande spelar en avgörande roll visar både Byström och Nilsson 
(2002) och Carlström (2001) i sina studier. Det är, betonar Carl-
ström (2001), betydelsefullt för den blivande specialpedagogen att 
uppleva stöd från arbetsgivaren även under studietiden.   

I sin longitudinella studie framhåller Malmgren Hansen (2002) 
specialpedagogernas upplevelser av skolledningens inflytande på 
det mandat specialpedagogerna får samt på det förändringsarbete 
vilket specialpedagogiken kan innefattas i. De nyblivna specialpe-
dagogernas försök till strukturbyggande inom skolan beskrivs av 
Malmgren Hansen (a.a.) som att dessa först möter en tid av förvir-
ring eftersom det finns en okunskap om vad specialpedagogen ge-
nom sin examen kan erbjuda. Det har, konstaterar Malmgren 
Hansen, tagit studiens tretton specialpedagoger "cirka fyra år av 
intensivt strukturbyggande för att introducera en ny specialpeda-
gogisk verksamhet" (a.a., s. 168). 

Resultaten i Carlströms studie (2001) visar att ungefär hälften av 
de nyblivna specialpedagogerna byter arbetsplats efter examen. An-
ledningar att stanna kvar vid den arbetsplats man hade före speci-
alpedagogisk påbyggnadsutbildning är framförallt att ledningen ger 
stöd samt att specialpedagogen upplever trivsel dels med ledningen 
och dels med kollegerna. I Byströms och Nilssons studie (2002) 
framkommer att den övervägande delen specialpedagoger med lä-
rarbakgrund fortsätter att arbeta i grundskolan, medan fritidspe-
dagoger ofta arbetar inom särskolan och förskollärare har tjänst 
inom särskolan, i vård eller team.  

Den av Emanuelsson (2000c) tidigare omnämnda diskussionen 
till vad och på vilket sätt specialpedagogerna ställer sin kompetens 
till förfogande kan problematiseras mot den diskussion som Carl-
ström (2001) för angående vikten av att specialpedagogerna ”`gör 
reklam´ för sig och sin trefaldiga kompetens” (s. 59), att utreda, 
undervisa och att utveckla. Hindgren (2009) studerar yrkesverk-
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samma specialpedagogers uppfattningar dels om skolledningens 
förväntningar på specialpedagogrollen, dels om vilka insatser de 
själva menar gagnar barnet mest och dels uppfattningar om den 
roll de som specialpedagoger helst vill ha. Resultaten av studien vi-
sar att förväntningarna från skolledningen fördelar sig någorlunda 
jämnt mellan arbetsuppgifterna att arbeta med undervisning på in-
divid och på gruppnivå, att arbeta med skolutveckling och att arbe-
ta med handledning. Dock med en liten övervikt då det gäller för-
väntningar att arbeta med det sistnämnda. Specialpedagogerna 
uppfattar själva att insatser innehållande undervisning i grupp och 
genom handledning gagnar barnet mest i perspektivet ”hjälper 
barnet bäst”. Detta överensstämmer då det gäller handledning med 
de arbetsuppgifter specialpedagogerna själva helst vill arbeta med. 
Dock ser specialpedagogerna att arbetsuppgifter gällande skolut-
veckling för dem är önskvärt mera frekventa än vad de är idag. 

 
2.4.1 Den specialpedagogiska verksamhetens  

organisation 
Ett av skälen till svårigheterna att etablera en verksamhet i linje 
med den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningens intentioner 
kan, enligt vissa forskare, möjligen vara förväntningar på special-
pedagogen att arbeta närmast uteslutande med kompensatorisk 
specialundervisning enskilt eller i liten grupp, ofta avskilt från den 
ordinarie verksamheten (se i detta sammanhang t.ex. Persson, 
1997; Haug,1998; Byström & Nilsson, 2000, 2002; Carlström, 
2001; Assarson m.fl., 2002; Malmgren Hansen, 2002; Tideman 
m.fl., 2004 samt Ds 2001:19). Det kategoriska perspektivet17 (Pers-
son, 1998; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) i vilket ele-
ven ses vara behäftad med svårigheter är fortfarande mera allmänt 
utbrett än det relationella perspektivet i vilket elever betraktas be-
finna sig i svårigheter. Eftersom en tredjedel av landets elever upp-
fattas vara i behov av särskilt stöd utöver vad den ordinarie under-
visningen tillhandahåller (Emanuelsson, Persson m.fl., 2001) är det 
betydelsefullt att de intentioner som den ovan refererade examens-
ordningen för specialpedagogisk påbyggnadsutbildning (SFS 
2001:23) innehåller förankras i de lokala verksamheterna.  
                                                  
17 Mera om olika perspektiv att betrakta olikhet kommer i nästa kapitel, kap. 3.  
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Byström och Nilsson (2002) visar i sin studie att såväl specialpe-
dagoger med lärarbakgrund som de med fritidspedagogbakgrund 
uppger att de undervisar 75 procent och mer av sin arbetstid. Spe-
cialpedagoger med förskollärarbakgrund uppger en något lägre 
procentsats och är den av grupperna som uppger sig ägna mest tid 
åt handledning och utredning samt kartläggning. Uppgifter omfat-
tande utveckling och forskning är sällan förekommande inom alla 
tre grupperna, även om gruppen med lärarbakgrund anger sig ha 
en något större andel av sin tid avsatt till utveckling och forskning 
än de båda övriga grupperna. I kontrast till detta är gruppen med 
lärarbakgrund den som ägnar störst andel av sin arbetstid åt un-
dervisning av enskild elev. Assarsons m.fl. studie (2002) av special-
pedagogisk verksamhet i några olika kommuner visar att organisa-
tionen av specialpedagogisk verksamhet alltjämt till övervägande 
del är utformad som specialundervisning. Carlström (2001) fram-
håller i sin studie, genomförd i början av 2000-talet, att det vanli-
gast förekommande är att specialpedagogen kombinerar undervis-
ning med handledning, medan utvecklande arbetsuppgifter om-
nämns som sällan förekommande. En rad avhandlingar utgivna se-
nare under 2000-talet exemplifierar vikten av att tillvara ta speci-
alpedagogens kompetens utifrån en bred ansats. I en av dessa av-
handlingar diskuterar von Ahlefeld Nisser (2009) specialpedago-
gens yrkesroll i samband med redovisning av sin studie i vilken hon 
belyser specialpedagogens roll som iscensättare av kunskapande 
samtal i förskola och skola. Wetso (2006) skildrar i sin studie hur 
hon som aktionsforskande specialpedagog, tillika deltagande ob-
servatör, i samspel med både föräldrar, barn och personal vid för-
skolan kunde bidraga till att utveckla verksamheten. Wetso (a.a.) 
konstaterar att personalen vid förskolan, för att hitta barnens po-
tentiella utvecklingszon, var i behov av utbildning och av den 
handledning hon som specialpedagog kunde erbjuda. Även Bladini 
(2004) fokuserar i sin avhandling på specialpedagogers handled-
ning som ett verktyg för reflektion och utveckling. 

 
2.4.2 Identifikationsprocesser och åtgärder 
Det vanligen förekommande sättet att identifiera svårigheter och 
behov av särskilda åtgärder är genom lärarna, vilka ofta har en be-
stämd uppfattning om vad dessa åtgärder bör innehålla (se t.ex. 
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Malmgren Hansen, 2002; Tideman m.fl., 2004). Lärarna kan såle-
des uppfattas inneha det raster som identifierar elever som avvi-
kande i någon aspekt genom att fungera som ”gatekeepers” och 
oftast önska åtgärder i form av specialundervisning (Tideman m.fl., 
2004, s. 228). Isaksson (2009) problematiserar i sin avhandling 
skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd utifrån bl.a. frå-
geställningen hur skolans personal identifierar och differentierar 
det avvikande ifrån det ”normala”. En av de slutsatser Isaksson 
(a.a.) drar, är att skolklassen oftast fungerar som referensram då 
avgörande skall fattas om elevs beteende är att betrakta som nor-
malt eller avvikande. Även Lutz (2006) diskuterar relationen mel-
lan begrepp som utveckling, avvikelse och särskilt stöd i sin studie 
gällande konstruktion av det avvikande förskolebarnet. Groth 
(2007) diskuterar i sin avhandling speciallärares och elevers upp-
fattningar om riktade åtgärder utifrån aspekter som lärande, själv-
värdering och självbild, medan Assarson (2007) i sin avhandling, 
utifrån en diskursanalytisk ansats, problematiserar pedagogers me-
ningskonstruktion av det politiska uppdrag som en skola för alla 
innebär. Bland annat konstateras att det inte är en avgränsad 
grupp elever som avses, utan att det istället förekommer en varia-
tion efter situation då det gäller pedagogernas definition av elever i 
behov av särskilt stöd. Häri torde ligga ett mått av subjektivitet, 
men också traditioner och normer då det gäller identifikation och 
val av åtgärder, möjligen ytterligare formulerat genom en annan 
avhandling (Åman, 2006). Åmans studie bygger på fokussamtal 
inom habiliteringscentra och visar hur pedagogerna uttrycker sin 
kompetens som en kombination av teoretiska och praktiska kun-
skaper och erfarenheter, genom Åman (a.a.) benämnd som 
”Ögonblickets pedagogik”.  
 Ett sätt att identifiera svårigheter kan vara genom tester och 
kartläggning. Dessa tester beskrivs av Malmgren Hansen (2002) 
ibland genom sin uppfattade dignitet fungera som "hjälpjag för 
specialpedagoger” (a.a., s. 138) och uppfattas emellanåt vara mera 
objektiva än de bedömningar vilka specialpedagoger kan göra utan 
testning.  
 I rapporten ”Elever som behöver stöd men får för lite” (Myn-
digheten för Skolutveckling, 2005) framkommer bl.a. att elevers 
svårigheter oftast är att betrakta som uppkomna i just den kontext 
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som den aktuella skolan innebär. Elever i svårigheter blir ur detta 
perspektiv symptombärare för svårigheter i den skolkultur som rå-
der. I en annan studie, vilken Persson och Andreasson genomfört 
för Skolverkets (Skolverket, 2003) räkning, framkommer att var 
fjärde elev, identifierad som i behov av särskilt stöd, saknar doku-
menterad planering. I de åtgärdsprogram som förekommer domi-
nerar skrivningar som tar upp elevernas individuella svårigheter 
och förslagen på åtgärder handlar huvudsakligen om träning av 
färdigheter. Förutom att beskriva elevens utveckling fungerar åt-
gärdsprogrammet ofta som ett dokument över den överenskom-
melse det ger uttryck för. Persson och Andreasson (a.a.) föreslår i 
likhet med skrivelsen från Utbildningsdepartementet (DS 2001: 
19), en modell där utgångspunkten är att alla elever skall ha en 
dokumenterad individuell planering där det i elevens individuella 
utvecklingsplan kan ingå såväl åtgärdsprogram som skriftlig in-
formation och övrig dokumentation.  
 

2.4.3 En skola för alla 
Haug (2003) sätter upp några olika utmaningar vilka skolan måste 
kunna hantera för att i praktiken bli inkluderande. De är, som tidi-
gare omnämnts, alla elevers rätt till gemenskap, delaktighet, sam-
arbete och utbyte. För en utveckling i riktning mot en skola för alla 
bör organisationen, det sociala klimatet och undervisningen samt 
den fysiska miljön förändras. Departementsskriften (Ds 2001:19) 
slår i sin tur fast att det inte är tillräckligt att samverkan, elevinfly-
tande, arbetslag och gemensam värdegrund finns på formulerings-
arenan, dessa måste också ge tydliga avtryck i skolans vardagliga 
praktik. Den specialpedagogiska utmaningen är att utveckla läran-
demiljön så att den har möjlighet att möta alla barn med respekt 
för olikheter inom den normala variationen utan hjälp av experter.  

Behovet av generalistkunskap betonas av såväl Persson (1997) 
som i Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) 
och i riksdagsbeslutet om en förnyad lärarutbildning (prop.1999/ 
2000:135). Specialpedagogiken är en del av pedagogiken och måste 
därför finnas som orientering i alla lärares kunskap. Det centrala i 
en inkluderande skola är att betrakta elevers olikheter som resurser 
och befrämja den gemensamma undervisningen (Haug, 1998, 
2003; Rosenqvist, 1996). Rosenqvist föreslår en modell i vilken 
sättet att gruppera eleverna kan variera dels i form av större eller 
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mindre grupper, dels i heterogena dels i homogena grupper bero-
ende på innehållet i undervisningen. Denna problem- och grupp-
orienterade ansats betraktar Rosenqvist (1996) som en både effek-
tiv och enkel strategi. Arbetssättet kräver dock samarbete, en flexi-
bilitet i sammansättning av eleverna i olika gruppkonstellationer 
istället för att ha klassen som indelning samt reflekterande samtal i 
arbetslaget med en specialpedagog som stöd i utformandet av lä-
randemiljön. En liknande organisationsmodell av det specialpeda-
gogiska arbetet som den ovan beskrivna återfinns också i en senare 
rapport (Tideman m.fl., 2004). 

Begreppet ”den rummelige skole” (se t.ex. Tetler, 2000a; Baltzer 
& Tetler, 2005) innefattar inklusion men problematiserar också ett 
antal dilemman som verksamheten ställs inför när det inkluderande 
målet skall uppnås. Dessa dilemman återkommer jag till eftersom 
de bildar en av utgångspunkterna i det kommande teorikapitlet, 
kapitel tre. 

 
2.5 Sammanfattning 
Den stora utmaningen för skolan är, och har alltid varit, att möta 
och hantera barns och elevers olika erfarenheter, förutsättningar 
och kunskaper samt de behov dessa befinner sig i. Kapitlet inleddes 
med en kort genomgång av differentieringens uttryck över tid. 
Denna genomgång har inga anspråk på att vara komplett, men 
finns med som bakgrund eftersom differentiering över tid har ut-
vecklat sig med allt större komplexitet. Från att ha varit ett uttryck 
för att kompensera för omfattande funktionsnedsättningar i t.ex. 
syn och hörsel, har differentieringen kommit att innefatta ett allt 
bredare spektrum av förmågor så som de kommer till uttryck be-
dömda genom olika diagnossystem18. Därefter följde en genomgång 
av specialpedagogik som kunskaps- och forskningsområde.  

I särskilt fokus i denna avhandling är försöka förstå vad det kan 
innebära att vidareutbilda sig till specialpedagog. I fokus finns spe-
cialpedagogers förståelse av sitt yrkesuppdrag, vilket också medför 
att genomgången ovan belyser en rad forskningsrapporter vilka 
under det senaste decenniet på olika sätt fokuserat specialpedago-
ger och deras yrkesfunktion.  Den specialpedagogiska påbyggnads-
                                                  
18 Här avses diagnossystem så som ICF (den internationella klassifikationen av funktionstillstånd) 
och DSM (Diagnosticl and Stastical Manual of Mental Disorders) i dess olika versioner. 
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utbildningen är en av många professionsutbildningar varför dessa 
diskuterades utifrån aspekter som förståelse, utveckling och stäng-
ning.  

I nästa kapitel kommer jag, att som teoretiska referenspunkter, 
fortsättningsvis belysa lärande som spänningsfält mellan teori och 
praktik i sociala kontexter vilka har att hantera uppfattningar om 
normalitet och avvikelse utifrån visionen om en skola för alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  38 

3 TEORETISKA REFERENS-
PUNKTER 

I kapitel tre tar jag upp några teoretiska referenspunkter vilka se-
dermera bildar underlag för analys och diskussion. Min grundläg-
gande utgångspunkt är att betrakta den sociala konstruktionen av 
normalitet, avvikelse och kön som influerad av de för tiden domi-
nerande normerna. Konstruktionen av ”det normala”, om så arti-
kulerat i förhållande till utveckling eller kön, sker i ett maktspel 
och är inget som per automatik finns eller ”är”, utan det sker för-
skjutningar i perspektivet över tid och under inverkan i olika sam-
hälleliga kontexter (Foucault, 1972/1983). Min epistemologiska 
grundsyn bottnar i en syn på kunskapsbildning och utveckling som 
kreativa processer där, i förhållande till min studie, examensord-
ning och kursplaner kan betraktas som uttryck för ett politiskt 
uppdrag. Detta uppdrag kommer att tolkas och förstås samt om-
sättas i eget handlande av den enskilda studerande. De studerande 
samverkar således inte endast med varandra och med samhället i 
övrigt, de interagerar också med förståelsen av sitt uppdrag utifrån 
tidigare erfarenheter.  

För att kunna studera hur blivande och nyblivna specialpedago-
ger förstår sitt uppdrag vill jag dels undersöka om och på vilket 
sätt egna erfarenheter och föreställningar färgar denna förståelse, 
dels med vilka förståelseperspektiv elevers olikheter möts nu och i 
en framtid. I detta sammanhang ser jag det som betydelsefullt dels 
att lyfta fram teorier om subjektets skapande och dels att proble-
matisera olika perspektiv på olikheter.  

Jag ser det som att varje specialpedagog bygger sin egen kunskap 
och gör sin egen tolkning av uppdraget utifrån en konstruktionis-
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tisk ansats (Lenz Taguchi, 1999; Börjesson, 2003), emedan den 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen och dess examensord-
ning skulle kunna sägas grunda sig på en konstruktivistisk ansats – 
att bygga kunskap utifrån innehållet i en fastställd ordning. Skill-
naden, som jag ser de, är att utfallet enligt en konstruktionistisk 
ansats skulle kunna bli en mångfald förståelser och tolkningar, var 
och en lika rimlig och relevant för den enskilde (se vidare a.a.). 

Mina teoretiska referenspunkter är influerade av dilemmapers-
pektiv i vilka existentiella frågor ses som viktiga. Jag belyser socia-
la konstruktioner av normalitet och avvikelse vilka jag menar är 
betydelsefulla att reflektera över då det gäller mötet med elevers 
olikheter, och vilka hör tätt samman med avsnittet om dilemma. I 
avsnitt 3.5. benämnt Möten gör jag en presentation av olika per-
spektiv på pedagogiska möten i vilket jag tänker mig att subjektet, 
specialpedagogen, möter subjektet barnet/eleven. Ett av de perspek-
tiv jag belyser i avsnittet är formulerat av Moira von Wright som 
en rekonstruktion av G. H. Meads teori grundad i den symboliska 
interaktionismen. Som en kort bakgrund tar jag därför i avsnitt 3.1 
upp en mycket summarisk presentation av jagets indelning i ”I” 
and ”me”. Jag vill understryka att min förståelse av Mead i stort 
sett sammanfaller med von Wrights omskrivning. Två komplette-
rande perspektiv på utvecklande av identitet, yrkesidentitet, hämtar 
jag med bas dels i Erling Goffmans teori om hur individen presen-
terar sig själv och dels i Etienne Wengers sociala praxisteori. Dess-
utom anknyter jag till Saugstads resonemang utifrån Aristoteles 
uppdelning av teoretisk och praktisk kunskap. Kapitlet avslutas 
med en kort sammanfattning.  

  
3.1 Yrkesidentitet 
Personliga uppfattningar och värderingar hör, tillsammans med 
personliga erfarenheter och kritiska händelser, enligt Tripp (1993) 
till det som formar pedagogers tänkande och prioriteringar (se 
även Goodson, 2003a). Goodson och Sikes (2001) har en liknande 
hållning då de poängterar att det sätt på vilket pedagoger tänker 
och prioriterar är av stor betydelse för hur de agerar i olika situa-
tioner. Vidare framhålls vikten av att förstå vem pedagogen är då 
det handlar om att förstå något så personligt som undervisning. 
Detta förstår jag som att det är betydelsefullt att utifrån den sym-
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boliska interaktionismen studera G. H. Meads tankar, då framför-
allt Meads (1934/1976) uppdelning av jaget i ”I” och ”Me”: 

 
“I” är organismens respons på de andras attityder; “me” är den 

organiserade uppsättning av andras attityder som man själv an-

tar. De andras attityder utgör det organiserade ”me” och sedan 

reagerar man gentemot det som ett ”I” (Mead, 1934/1976, s. 

133). 

 

Enligt Mead (a.a.) återfinns ”I” och ”me” som ett ständigt givande 
och tagande i tankeprocessen och är också beroende av varandra 
på så sätt att det skulle inte kunna vara ett ”I” utan ett ”me” och 
ej heller ett ”me” utan respons från ett ”I”. Vår personlighet be-
stäms av hur dessa framträder i vår erfarenhet. "I" skulle kunna 
stå för de oförutsägbara hos individen, för aktörskapet, och utgör 
en reaktion på "me". Uttryckt på ett annat sätt är således "I" be-
roende av "me", och befinner sig i en aldrig upphörande process i 
vilken de responderar varandra (Lundin, 2001).  

Enligt Mead (1934/1976) är jaget inget som först existerar för 
att sedermera befinna sig i relationer till andra, utan beskrivs som 
”en virvel i den sociala strömmen och därför fortfarande en del av 
strömmen” (a.a., 138). Detta innebär att individen genom sitt tän-
kande, sitt ”I” och ”me” hela tiden och i förväg anpassar sig ge-
nom en social process till den situation han tillhör och responderar 
på. Kan det vara här som handlingsutrymmet för en dekonstruk-
tion av specialpedagogiken och konstruktionen av inklusion (Tho-
mas & Loxley, 2001) möjligen står att finna? Assarson (2007) 
problematiserar i sin avhandling hur pedagoger gör det skolpolitis-
ka målet en skola för alla begripligt och meningsfullt i förhållande 
till den skolvardag de befinner sig i. För att inte en skola för alla 
skall stanna vid retorik och visioner är det diskurser omsatta i 
praxis som kan ge tankar om inklusion kraft.   

Såväl Sfard och Prusak (2005) som Palmér (2010) tar avsats i 
Wengers (1998) sociala praxisteori som bl.a. fokuserar på praktik-
gemenskaper (Communities of Practice). Med praktikgemenskap 
avser Wenger (a.a.) relationen mellan världen, personer och aktivi-
teter. En praktikgemenskap ses som ett system av aktiviteter vilket 
i sin tur genererar förståelse för handlingar och dessas innebörd. 
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Lärande och identitet ses som nära sammanlänkade med varandra. 
Wenger formulerar sig sålunda: ”The experience of identity in 
practice is a way of being in the world” (Wenger, 1998, s. 151). 
Wenger betonar det individuella som en del av praktikgemenska-
pen eftersom identiteten skapas och återskapas i interaktion med 
andra. Sfard och Prusak (2005) söker i sin studie, med referenser 
till bl.a. Wenger, utforma ett analytisk redskap för att undersöka 
lärande. Genom att analysera berättelser berättade i första person, 
finner de berättelser som uttrycker det nuvarande tillståndet, med 
deras begreppsapparat benämnt nuvarande (actual) identitet.  
Dessutom återfinns berättelser som uttrycker önskningar, nödvän-
digheter, åtaganden och skyldigheter vilka är uttryck för det till-
stånd som förväntas, kallat designerad (designated)19 identitet. I 
den designerade identiteten kan sägas återfinnas visioner framåt 
eftersom den anger riktningen för individens aktiviteter samt har 
stort inflytande på dennes handlingar. Lärande är, enligt Sfard och 
Prusak (2005), den framkomliga vägen att överbrygga det kritiska 
gapet mellan nuvarande identitet och designerad identitet.  

I detta sammanhang kan hänvisas till den diskussion angående 
kunskap och lärande som Saugstad (2002, 2005) för utifrån Aris-
toteles urskiljande av tre former av kunskap nämligen en teoretisk, 
episteme, och två praktiska, dels techne och dels phronesis. Den 
teoretiska kunskapen, episteme, har som sin aktivitetsform theoria 
med avsikt att analysera, få insikter och förstå. Episteme skall för-
stås som fri och utan direkt koppling till praktisk verksamhet; den 
avser att fokusera på regelbundenheter och generaliseringar. Den 
form av praktisk kunskap Aristoteles benämner techne har som sin 
aktivitetsform poiesis i syfte att producera och framställa. Den 
andra formen av praktisk kunskap, fronesis, har som sin aktivitets-
form praxis med socialetisk interaktion som sitt syfte. Nedanståen-
de ruta ett har som sitt syfte att ytterligare belysa skillnaderna be-
skriva ovan. 

 
 
 
 
                                                  
19 Designated kan närmast översättas med utsedd, utvald (Norstedts engelsk-svenska ordbok). 
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Ruta 1. Aristoteles indelning av kunskapsområden (Hegender, 2010, s. 

17). Hegender refererar i sin tur i detta sammanhang till Saugstad. 
 
Kunskapsområde Kunskap Aktivitetsform Syfte/funktion 

Det teoretiska episteme theoria förstå/insikt/analys 

Det praktiska  

 

techne 

 

fronesis 

poiesis 

 

praxis 

producera/framställa 

 

socialetisk interak-

tion 

 
Med denna indelning visar också, enligt Saugstad (a.a.), Aristoteles 
att praktisk kunskap skiljer sig ifrån teoretisk. Vidare betonar 
Saugstad (2005) med hänvisning till Aristoteles, att praktisk kun-
skap ”is seen in the perspectives of the lived life” (a.a., s. 355). 
Praktisk kunskap kan således aldrig bli precis. Syftet med praktisk 
kunskap är att utveckla att agera och producera i praktiken. Akti-
vitetsformen poiesis (kopplad till techne) är instrumentell och må-
let ligger i sin tur utanför aktiviteten. Så till vida är det viktigare att 
här mera se till produkt än till aktivitet eller process. När det gäller 
praxis (kopplad till fronesis) som aktivitetsform, är den icke-
instrumentell. Istället är den kopplad till agerande i specifika situa-
tioner i termer av att anpassa och agera adekvat och moraliskt i 
förhållande till situation. 

Enligt Saugstad (2002, 2005) kan således teoretisk kunskap inte 
per automatik överföras till praktiskt kunskap. Saugstad betonar 
istället insikten om skillnaden mellan teoretisk och praktisk kun-
skap som väsentlig, och konstaterar att skolan har en tendens att 
förbise just denna skillnad. Häri ligger, som jag ser det, en viss 
motsättning mot att lärande skulle vara den (enda) framkomliga 
vägen att bygga en bro från nuvarande identitet till designerad 
identitet (se Sfard & Prusak, 2005, ovan). 
   
3.2 Specialpedagogers handlingsutrymme 
Som framgått tidigare i föreliggande studie, är intentionerna för 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning olika jämfört med mål-
formuleringarna för den tidigare speciallärarutbildningen, nedlagd 
i samband med 1990-talets ingång. Vad är det då som gör att spe-
cialpedagogerna ofta kommer att befinna sig i svårigheter (se t.ex. 
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Persson, 1997, 1998; Malmgren Hansen, 2002; von Ahlefeld Nis-
ser, 2009) på den arbetsplats där de vill verka enligt påbyggnads-
utbildningens intentioner?  

Specialpedagogen återvänder efter påbyggnadsutbildningen till 
yrkeslivet, nu i en ny funktion, ibland till den förra arbetsplatsen, 
ibland till en ny arbetsplats för att där verka som specialpedagog. 
På arbetsplatsen finns en diskurs20 (Foucault, 1971/1993) utveck-
lad. Winther Jørgensen och Philips (1998/2000) definierar diskurs 
som "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett ut-
snitt av världen)"( s. 7). 

Lundin (2001) diskuterar, i enlighet med Mead, aktörskapet som 
en dualitet mellan aktör och struktur. De sociala villkoren styr in-
dividen, men individen bidrar också själv med strukturens utfor-
mande. Sociala strukturer är både "begränsande och möjliggöran-
de i relation till individen" (a.a, s. 54). Genom att individen, speci-
alpedagogen, övertar andras attityder och förhållningssätt, ser han 
eller hon på sig själv på det sätt som generaliserade21 andra gör. 
Genom detta rollövertagande, i vilket individen kan överskrida 
gränserna för sig själv och bli ett objekt för sig själv, bildar indivi-
den medvetenheten om sig själv som ett subjekt, ett jag. Först då 
individen upplever sig som ett subjekt, kan han eller hon påverka 
det sociala sammanhanget på ett meningsfullt sätt och har därmed 
möjlighet att vara aktör.  Generaliserade andra kommer framgent 
att ta sig form som reflektioner hos individen. 

Goffmans (1959/2000) dramaturgiska begreppsapparat är tänkt 
att kunna användas på alla slags arbetsplatser; det dramaturgiska 
perspektivet ser livet som om det är ett skådespel. På många skolor 
arbetar endast en specialpedagog, medan det på andra skolor finns 
flera stycken specialpedagoger, kanske organiserade som ett nät-
verk eller specialpedagogiskt resursteam22. I ett sådant team kan 
specialpedagogen ingå som en av flera i ett lagarbete. Detta team, 
geografiskt placerat i den sociala inrättningen skola, kan då som 
                                                  
20 En diskurs skulle enkelt kunna beskrivas som ett visst sätt att tänka och att yttra sig på inom ett 
visst område. ”Beroende på inom vilken diskurs man befinner sig när man tänker och resonerar 
framträder det vi kallar verkligheten på olika sätt. Olika områden utvecklar sina egna diskurser med 
olika distinkta drag, t. ex. psykiatrin, biologin och juridiken” (Persson, 2001, s. 39). 
21 Förmågan att generalisera omgivningens förhållningssätt kallas med Mead att överta generalisera-
de andras förhållningssätt. 
22 I fortsättningen av min framställning avser jag här ett team bestående av enbart specialpedagoger. 
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uppdrag ha att diskutera elever i svårigheter och fatta beslut om 
vidare åtgärder, vilka i sin tur kan bestå av elevvårdsmöten, under-
visningsinsatser, handledning etc. Denna ram definieras av Goff-
man (a.a.) sålunda: 

 
En social inrättning är varje plats som omges av bestämda grän-

ser för varseblivning och där en speciell aktivitet regelbundet 

äger rum.  /…/ Inom en social inrättnings väggar finner vi ett 

team med agerande som samarbetar för att framställa en given 

definition av situationen för publiken.  (a.a., s. 207) 

 

Publiken, i detta sammanhang, är dels elever, dels övriga lärarkol-
leger, föräldrar och skolledning, dvs. de ”medspelare” som kan sä-
gas påverka utrymmet för specialpedagogens agerande.  Det är så-
ledes i många olika slags situationer som teammedlemmarna skall 
göra sina framträdanden, ofta som enskilda framträdanden23 men 
också som framträdanden inkluderande samtliga teammedlemmar. 
Dessa framträdanden äger, enligt Goffmans terminologi, rum i den 
främre regionen, i möteslokaler och undervisningsrum. I den bakre 
regionen, i teamets eget mötesrum, diskuteras olika elever och de 
uppdrag teamet har tilldelats och åtagit sig. Ett team är enligt 
Goffman (1959/2000) "en samling individer som samarbetar i 
framställningen av en rutin24”(a.a., s. 75). En dramaturgiskt skick-
lig specialpedagog skulle kunna sägas vara expert på intrycksstyr-
ning, dvs. det som sändes ut och det som överförs är i överens-
stämmelse med varandra. Under t.ex. ett elevvårdsmöte är en god 
intrycksstyrning av största vikt, eftersom en diskrepans mellan det 
som sänds ut och det som överförs troligtvis skulle kunna få stora 
konsekvenser för det förtroende en förälder och en elev har för 
skolans insatser. Det sätt på vilket specialpedagogen presenterar sig 
själv har således stor betydelse för hur mötet avlöper. 

 Aspelin (1999a, 1999b) tar stöd i Scheff´s teori och dennes ut-
tryck social bond, genom Aspelin tolkade som sociala band. Dessa 
band är inte tvingande, inte heller innebär de att individualiteten 
                                                  
23  Ett team kan, enligt Goffman (1959/2000), bestå av enbart en medlem.  Att se individen som ett 
team, är att jämföra med Meads begrepp "I" och "Me".  
24 Goffman (1959/2000) beskriver en roll eller rutin som ett i förväg fastställt handlingsmönster som 
"rullas upp vid ett framträdande" (s. 23) 
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blir utsuddad, utan de betecknar "en mellanmänsklig process, ett 
pågående interpersonellt flöde. Sociala band byggs genom växel-
verkan mellan individualitet och socialitet" (Aspelin, 1999a, s. 15). 
För att bli stabila sociala band kan ett visst mått av friktion före-
komma i relationen, eftersom individerna är samordnade men det 
finns utrymme för personlig integritet. I detta sammanhang tar As-
pelin (1999a, 1999b) också upp ett annat av Scheff´s begrepp, 
nämligen attunement, av Aspelin översatt med ordet samklang. 
Samklang innefattar dels en intellektuell, dels en emotionell dimen-
sion och är att betrakta som en relation "som uppstår i ett ständigt 
föränderligt förlopp" eller, med andra ord, två eller flera personer 
finner en våglängd i kommunikationen (Aspelin, 1999a, s. 16).  

Genom Scheff kommer även begreppen stolthet och skam (pride 
and shame). Scheff beskriver inte stolthet och skam i termer av en 
positiv och en negativ känsla. Istället beskrivs stolthet och skam 
som två nödvändiga emotionella uttryck i byggandet av sociala 
band. Scheff beskriver skam som den hos människan dominerande 
känslan ("the master emotion”). Aspelin (1999b, s.77) tillägger: 

 
För att stolthetsupplevelser skall väckas i socialt samspel ford-

ras vanligtvis att aktörerna genomgått en initial definitionspro-

cess där deras syn på kommunikationen och deras värdering av 

varandra framgått tydligt. Att på detta sätt `sondera terrängen´ i 

relationen kräver vanligtvis en hel del ansträngning från aktö-

rernas sida och inbegriper en markerad normativ reflektion, 

dvs. en tydlig värderingsprocess. Men för att ömsesidig stolthet 

skall uppstå krävs att den sociala kontrollen, i synnerhet den 

bedömande faktorn i relationen och därmed individernas själv-

medvetenhet, inte är allt för framträdande. Individerna måste 

helt enkelt våga uttrycka sig själva utan att känna att de andra 

utgör ett avsevärt hot mot självkänslan.  

 

Det är således genom närhet och distans i relationen som stabila 
sociala band byggs.   

 
3.3 Dilemma 
Carlgren (1994) betonar att universiteten varken kan eller skall ge 
enkla universallösningar på professionella dilemman vilka studen-
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terna kan förväntas möta som yrkesverksamma. Schön (1983) 
framhåller i detta sammanhang vikten av att praktikern, the reflec-
tive practitioner, reflekterar både ”in and on action”, eftersom det 
är först när pedagogen blir medveten om sina ramar som han eller 
hon kan se möjligheter till andra tolkningsramar och andra alter-
nativa vägar. Goodson (1999) hänvisar också bl.a. till Schön då 
han i en artikel poängterar vikten av att lärarutbildning, utveck-
lingsarbete och handledning borde utformas så att reflektioner tas 
tillvara och dessutom fördjupas och utvidgas. Ett reflektivt arbets-
sätt ökar också pedagogens känslighet för olika dilemman vilka 
kan uppstå i praktiken. Då dilemmaperspektivet ofta förekommer 
inom det specialpedagogiska kunskaps- och forskningsområdet, vill 
jag först kort belysa dilemma som begrepp. 

Berthelsen (2001) diskuterar den skillnad som föreligger mellan 
ett dilemma och ett problem. Ett problem har en oftast logisk lös-
ning vilket innebär att man kan ha ett problem utan att ha upple-
velsen av att vara i ett dilemma. Ett dilemma däremot har inte en 
logisk och självklar lösning. Medan ett problem är något en person 
har, är i stället ett dilemma något individen är, eller annorlunda ut-
tryckt, befinner sig i. Berthelsens definition av ett dilemma lyder: 
”Dilemmaet er et personligt inderligtgjort problem uden færdige og 
klare lösninger” (Berthelsen, a.a., s. 44). Dilemmat är således ett 
personliggjort problem där personen inte bara har ett problem, 
utan också ett ”problem med sitt problem” på så vis att problemet 
inte bara finns avgränsat ifrån ett själv, utan när personen talar om 
sitt problem så talar personen också om sig själv (a.a., s.30).  Att 
vara i ett dilemma är att befinna sig i ett existentiellt val, menar 
Berthelsen vidare, och tar här stöd i Kierkegaard och beskrivningen 
av valet som ångestfyllt men också som en kraft att komma nära 
vår frihet att välja och också, genom att komma i kontakt med di-
lemmat, se de inte tidigare realiserade möjligheter som finns att 
välja mellan. Sartre (1986) menar inte heller att ångest i en valsitu-
ation skulle innebära overksamhet. Ångesten ses som ett villkor för 
handlandet och som ett ansvar mot andra människor som är inbe-
gripna. ”Ångesten utgör inte en ridå som skiljer oss från handling-
en utan ingår tvärtom som en integrerad del i denna” (a.a., s. 45).  
Sartre betonar valet som en möjlighet i en viss betydelse, valet för-
blir alltid ett val i en viss situation. Valet sker inte godtyckligt utan 
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måste definieras i förhållande till ett engagemang. Människan är en 
plan (projekt), förverkligas genom subjektivt liv och blir vad hon 
skapat sig själv till. På så vis är människan inget annat än vad hon 
gör sig själv till. Sartre (i Priest 2001) definierar människan i en 
tidsdimension först som att hon inte har ett förflutet, utan är sitt 
förflutna, men eftersom det förflutna inte är ett uttryck för alla de 
möjligheter som kunde ha funnits, är hon inte sitt förflutna utan 
hon var det.  

Ödman (2005) refererar i sin tur till Sartres progressiv-regressiva 
metod vilken beskriver tolkandet som en pendling mellan att blicka 
fram emot det objektiva resultatet och att gå tillbaka till ur-
sprungsvillkoret. ”Syntesen är att handlingen uppfattas som ett ut-
tryck för dialektik mellan det givna och det möjliga. I vårt tolkande 
måste vi retrospektivt utföra en sådan dialektisk rörelse” (Ödman, 
2005, s. 47). Ödman (a.a.) använder sig av Sartres existentiella ka-
tegorier fakticitet och projekt i tolkningen av en rad livshistorier. 
Det dialektiska samspelet står mellan fakticiteten (redan hänt och 
utfört) vilken oftast upplevs som tryggheten och projektet (plane-
rat) vilken kan betecknas som det mera riskabla. I detta samspel 
kan uppstå en paradox genom att en person förnekar det drömda 
och planerade. 
 
3.3.1 Dilemman inom det (special)-pedagogiska25  

området 
Som tidigare omnämnts problematiseras området (special)-
pedagogik allt oftare utifrån ett dilemmaperspektiv. Ett grundläg-
gande dilemma är att skolan skall erbjuda en likvärdig utbildning 
samtidigt som dess undervisning skall anpassas till elevernas olik-
heter (se även SOU1999:63).  

Thomas och Loxley (2001) problematiserar de processer som in-
nebär att skolan, för att befästa sig i rollen av hjälpare, överför be-
hov till eleven istället för att ta ansvar för de skolsvårigheter som 
finns. Clark, Dyson och Millward (1998) belyser också detta di-
lemma på internationell basis. 

I en översikt över det specialpedagogiska forskningsfältet disku-
terar Nilholm (2003) tre perspektiv; det kompensatoriska, det kri-
                                                  
25 I detta sammanhang refererar jag till Skrtic (1995) som gärna sätter en parantes runt prefixet spe-
cial. 
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tiska och ett dilemmaperspektiv. Inom det sistnämnda perspektivet, 
identifierar Nilholm tre med varandra nära samverkande dilem-
man. Dessa är dels individ kontra kategori, dels brist kontra olik-
het och dels kompensation kontra deltagande. Dessa dilemman ut-
vecklar Nilholm (2006) vidare i en rapport från Myndigheten för 
skolutveckling i vilken han problematiserar innebörden i inklude-
ring av elever i behov av särskilt stöd. Haug (1998) diskuterar i sin 
tur specialundervisningen i ljuset av social rättvisa dels utifrån ett 
perspektiv med specialundervisning som kompensatorisk lösning 
och dels utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv. Häri utskiljer 
Haug (a.a.) tre dilemman rörande pedagogisk reduktionism, defini-
tionsmakt, resurser och resultat. När det gäller de fyra centrala och 
tidigare omnämnda uppgifterna en skola skall verka för då det 
gäller inkludering (samvaro, deltagande, samarbete och utbyte, se 
också avsnitt 2.2) ifrågasätter Haug (2003) om det är rätt att elever 
ska gå i en skola som inte uppfyller kraven vare sig då det gäller 
organisation, den fysiska och sociala miljön eller en anpassad pe-
dagogisk miljö i förhållande till ovan nämnda uppgifter.  

Baltzer och Tetler (2005) tar stöd i Berthelsen (2001) och den 
diskussion han för gällande dilemmaperspektivet och dess innebo-
ende drivkraft att utveckla nya möjligheter, när de framhåller fem 
dilemman tidigare identifierade i en avhandling av Tetler (2000a): 
 Hänsynen till den enskilda vs. hänsynen till gruppen 
 Specialläraren vs. allmänläraren 
 Att värdesätta mångfalden vs. att sträva mot en standardbaserad 

läroplan 
 Skolans kunskapsorienterade dimension vs. skolans sociala di-

mension 
 Att vara likadan som vs. att vara olik gentemot 

(Baltzer & Tetler, 2005, s. 158. Min översättning.) 

 

Baltzers och Tetlers (a.a.) slutsats är att lärare, genom att reflektera 
över dessa dilemman, också kan medverka till att konstruktivt för-
verkliga en ”rummelig”, dvs. en inkluderande, skola i praktiken (se 
också Tetler, 2000b).  
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3.4 Konstruktion av normalitet och avvikelse  
Ett utgångssätt att belysa och problematisera det specialpedagogis-
ka kunskaps- och forskningsområdet är genom att studera hur sy-
nen på normalitet och avvikelse tar sig uttryck över tid. Synen på 
människor, i detta fall barn och elever, och sättet vi väljer att sär-
skilja individer och/eller grupper är förknippat med de idéstruktu-
rer och värderingar som återfinns i samhället (Rosenqvist & Tide-
man, 2000).  

Foucault (1972/1983) framhåller hur varje historisk epok defini-
erar sina avvikare. Människor som betecknar sig normala har be-
hov av att sortera ut dem som uppfattas som avvikande. Foucault 
söker beskriva hur förnuftet använder oförnuftet för sin egen defi-
nition och hur förnuftet segrar över oförnuftet. Förnuftet och oför-
nuftet är inte bara varandras motsatser, utan kompletterar och de-
finierar också varandra. Lemert (1948) har uttalat sig på ett lik-
nande sätt då han hävdar att varje samhälle får precis så många 
avvikare som det vill ha. Även Goffman (1963/1972) menar att det 
är varje samhälle som avgör med vilka medel människor skall inde-
las i kategorier och vilka perspektiv som uppfattas som s.k. norma-
la och avvikande. Detta stigma26 vilket ges de avvikande, medför 
att dessa tvingas uppfatta sig just så. Även om en stigmatiserad 
person har möjlighet att "rätta till" det som har medfört att han 
definierats som avvikande, finns stigmat ändå kvar. 

 
När en sådan korrektion är möjlig, blir resultatet ofta inte att 

vederbörande förvärvar fullt normal status, utan istället att själ-

vet förvandlas från en person som har drabbats av en speciell 

skamfläck till en person som har i minnet att han har rättat till 

en speciell skamfläck (Goffman, 1963/1972, s. 18). 

 

Hacking (1999/2000) diskuterar kategorisering och etikettering 
som sociala konstruktioner och exemplifierar med hur kategorise-
ringen "utvecklingsstört barn" har utvecklats ifrån en rad tidigare 
etiketter som t.ex. idiot, imbecill och efterbliven. Dessa kategorise-
ringar har alla ”haft sin höjdpunkt” (a.a., s. 149f) och, om än till-
                                                  
26 Goffman (1963/1972) hänvisar till grekerna, vilka använde termen stigma i syfte att "påvisa nå-
gonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status" (a.a., s. 11). Stigma kan förklaras 
som stämpling, kastmärke, brännmärke. 
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fälliga, betraktats som oundvikliga av sin tid. Således reflekterar 
samtliga kategoriseringar rådande sociala och medicinska synsätt 
av sin tid. Såväl Börjesson och Palmblad (2003a, 2003b) som Lutz 
(2006) studerar hur konstruktionen av det ”normala och det avvi-
kande” tar sig uttryck inom olika institutioner så som skola och 
förskola. Börjesson och Palmblad (2003a, 2003b) för en kritisk 
diskussion om hur mallar, skalor och diagnosmaterial inte enbart 
är att betrakta som klassifikations- och mätredskap, utan också 
ändrar synsätten på det normala och det avvikande. 

 
Barndomen blir genom den professionella blicken tillgänglig för 

interventioner. Med hjälp av människoexperternas verktygslå-

dor kan individuella olikheter göras kalkylerbara; därmed öpp-

nas för en vision om hanterbarhet (Börjesson & Palmblad, 

2003b, s. 20). 

 

Lutz (2006), i sin tur, belyser bl.a. ur ett maktperspektiv i sin stu-
die hur bedömare så som psykologer och psykiatriker utanför för-
skolans organisation påverkar praktiken genom kategoriseringar 
och fastställanden av diagnoser. I ett debattinlägg (DN 2001-10-
22) säger Elinder "att barn omdefinieras" och menar att numera 
omstruktureras samhällsproblem allt oftare till att betecknas som 
biologiska problem.  Föräldrar har svårt att hävda sin uppfattning 
då "diagnostiken sker under en täckmantel av humanitet och altru-
ism". Hacking (1999/2000) exemplifierar med de hyperaktiva bar-
nen som hela tiden växelverkar med andra i sin omgivning. Under 
en period föreskrevs en mycket kal skolmiljö för att dessa barn 
skulle få det så lugnt som möjligt. 

 
Kategorin `hyperaktiv´ växelverkade inte bara med barnen bara 

genom att enskilda barn hörde ordet och anpassade sig efter 

det. Den växelverkade med de barn som beskrevs som hyperak-

tiva i de institutioner och bruk som utformats utifrån att barnen 

hade kategoriserats som hyperaktiva (a.a., s. 141). 

 

Brante (1993) tar stöd hos Hacking och menar i sin tur att hyper-
aktivitet som medicinsk störning hos barn är en myt. Istället skulle 
det, i själva verket, handla om de professionellas intressen av av-
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lastning och skuldfrihet. Kärfve (2000) drar i sin tur paralleller 
mellan dagens syn på okoncentrerade barn, kanske kategoriserade 
under etiketterna DAMP eller ADHD27, och de häxprocesser som 
förekom under bl.a. 1400 - talet. Kärfve (a.a.) hävdar att avskilj-
ningsprocesserna uppstår i sociala konstruktioner om normalitet 
och avvikelse, dvs. samhällets behov av att definiera normalitet ge-
nom att identifiera det som uppfattas som avvikande. I sin debatt-
artikel går Eva Kärfve (2000) till angrepp mot DAMP och menar 
att begreppet är en fantasiprodukt som inte fått någon spridning 
utanför Norden.  

Synen på vad som uppfattas som normalt varierar över tid och 
det som för närvarande betecknas som normalt kan beskrivas som 
den normativa normaliteten. Föreställningar om normalitet måste 
således ses som idéstrukturer (Tideman, 2000; Rosenqvist & Ti-
deman, 2000). Pedagogik, såväl som specialpedagogik, är veten-
skaper som i högsta grad är normativa. Frågor om integrering och 
inkludering har, enligt Persson (2009), kommit att betraktas som 
specialpedagogiska frågor inriktade på elever i behov av särskilt 
stöd, fastän frågeställningar om inkludering egentligen mera torde 
ses vara av allmänpedagogisk natur.  

Rosenqvist (1996) menar att begreppet normalitet kan förstås 
utifrån den s.k. normalfördelnings - eller Gausskurvan. Också von 
Wright (2000, 2002) och Persson (2001) utgår ifrån normalfördel-
ningskurvan i resonemangen om hur synen på normalitet och avvi-
kelse kan ta sig uttryck. Normalfördelningskurvan, inte minst av 
tradition använd som ett sätt att presentera resultaten från psyko-
logiska bedömningar (till exempel WISC-testet28), syftar till att ge-
nom en grafisk representation visa variationen inom en population. 
Det vanligast förekommande är att befinna sig relativt nära skalans 
mitt, dvs. vid IQ 100 och med en spridning inom en standardavvi-
kelse. Vid gränsen av två standardavvikelser nedåt, dvs. vid IQ 70 
och lägre har, explicit och implicit, "gränsen" för placering i sär-
skolan som ett av flera bedömningsunderlag satts och vid fyra 
                                                  
27 ADHD är en förkortning för Attention Deficit/Hyperactive Disorder. 
28 WISC - testet (Wechsler Intelligence Scale for Children) är ett intelligenstest för barn utarbetat av 
David Wechsler. Testet består av en rad deltest, vilka mäter olika förmågor och sammantagna har 
som syfte att ge ett mått på individens intelligens. Källa: Pedagogisk uppslagsbok. (1996). Stock-
holm: Lärarförbundets förlag. 
 



  52 

standardavvikelser, alltså vid IQ 40 och lägre, har gränsen för pla-
cering i träningsskola satts. Detta även om dessa gränsvärden nu-
mera i Sverige fått en minskad betydelse vid ”mottagande av elev i 
särskolan”. Ovanstående kan ses som ett uttryck för synen på 
normalitet som det normala tillståndet. Med hjälp av medelvärden 
och standardavvikelser bedöms graden av normalitet på individni-
vå genom en statistisk normalitet. Tätt kopplad till detta synsätt 
förekommer individuell eller medicinsk normalitet genom vilket 
synsätt individen betraktas antingen som frisk (normal) eller sjuk 
(avvikande). Genom adekvat behandling förväntas individen kunna 
normaliseras, i bemärkelsen ”bli mera normal”. (Tideman, 2000; 
Rosenqvist & Tideman, 2000). 

Ett alternativt synsätt är att, i likhet med Emanuelsson (1996), 
konstatera att även det "som är sällan förekommande hör till den 
normala variationen av olikheter" (a.a., s. 9). Detta innebär, i sin 
tur, ett synsätt som inte betraktar de cirka sjuttio procent i och 
runt normalfördelningskurvans mitt som ”det normala”, utan istäl-
let uppfattar normalitet som ett uttryck för hela kurvan, således 
även det mera ovanligt förekommande i kurvans ytterlägen. Efter-
som normalfördelningskurvan omfattar alla människor och har 
godtyckliga gränsdragningar (den normala variationen), kan den 
således ses som ett uttryck för att segregation inte borde vara möj-
lig. Detta innebär i sin tur, att istället för att se kurvan som en gra-
fisk bild av statistik, bör den problematiseras som ett exempel på 
kontextbunden avvikelsedefinition. 

 Corbett och Slee (2000) framhåller i sin tur olikheten som ett 
mönster av social mosaik: 

 
This view accepts that the technical approach often amounts to 

little more than variations upon an assimilation score. Inclusion 

is not assimilation. It speaks to the value and contribution to 

the patterns within the social mosaic (a.a., s. 143). 

 

Detta överensstämmer med skrivningen i Lärarutbildningskommit-
téns slutbetänkande (SOU 1999:63) som framhåller vad som kan 
förstås som ett synsätt där olikheter istället ses som resurser. Detta 
perspektiv framhåller således inte olikheter som problem utan ser 
dem istället som möjligheter. Alla människor skall, menar Corbett 
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och Slee (2000), med sina olikheter, ingå i en inkluderad helhet. 
Att vara inkluderad är något annat, något mera, än att vara inte-
grerad (för en diskussion se t.ex. Rosenqvist, 1996). Armstrong, 
Belmont och Verillion (2000) framhåller liknande tankar genom 
att hävda att integrering i sig är exkluderande, eftersom den inte 
erbjuds alla, utan bara dem som ses ha en chans att integreras på 
skolans villkor. Inklusion, i sin tur, står för att ingå i en helhet från 
början och hela tiden. Den genom WHO antagna klassifikationen 
ICF29 är ett uttryck för det relativa handikappbegreppet. Klassifika-
tionens syfte är att fokusera på de brister i miljön vilka hindrar 
människor med funktionshinder att delta i samhället på lika vill-
kor. Handikapp bör inte betraktas som en avvikelse från det nor-
mala, utan som en av många variationer inom ramen för det 
mänskligt normala.   
 
3.4.1 Kort reflektion 
Synen på ”det normala” och vad det kan uppfattas innebära har 
växlat över tid. Ovan har jag haft för avsikt att belysa normalitet 
och avvikelse som sociala konstruktioner. Diskurser för normalitet 
och avvikelse existerar sida vid sida och kan, som jag ser det, an-
vändas som maktmedel i pedagogiska diskussioner såväl som i dis-
kussioner angående fördelning av resurser. Sett till verksamheterna 
förskola och skola kan det förekomma att pedagogerna, ibland 
jämsides med eventuella psykologiska utvecklingsbedömningar, gör 
gällande sina (egna) uppfattningar om normalitet i form av funk-
tionsbeskrivningar och ”vardagsbeskrivningar”. Både då det gäller 
psykologiska bedömningar och vardagliga iakttagelser av 
barn/elever kan, som jag förstår det, föreligga risker för (subjekti-
va) tolkningar. Eller uttryckt på annat sätt, för att travestera Fou-
cault (1972/1983), varje verksamhet definierar över tid sina avvi-
kare. Att som Emanuelsson (1996) betrakta normalfördelningskur-
van som innefattande den normala variationen av olikheter leder 
istället fram till ett synsätt att i likhet med Tideman m.fl. (2004) se 
olikhet som resurs istället för problematisk. Utifrån detta perspek-
                                                  
29 International Classification of Functioning and Disabiliy and Health (WHO, 2001). Klassifice-
ringssystemet delar i sina inledande och övergripande delar inte in människor, utan beskriver situa-
tioner i vilka människor kan befinna sig. http://www.who.int/classifications/icf/en/  (hämtad 2010-
02-26). 
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tiv blir fokus satt på verksamhetens organisation istället för att fo-
kusera på individer som problem. 

 
3.5 Möten 
Undervisning är, enligt Mead, social interaktion. Socialitetens ut-
märkande sida innebär att man inte befinner sig i en "social inter-
aktion för att bli social utan för att man är social" (von Wright, 
2000, s. 165). I detta sammanhang menar Mead (1910) "/…/ so far 
as education is concerned, the child does not become social by 
learning but must be social in order to learn" (s. 122).  

Emanuelsson (2001) problematiserar i en artikel hur den reguljä-
ra undervisningen skulle kunna bli mera inkluderande än den är 
idag och refererar i detta sammanhang till en undersökning genom-
förd bland specialpedagoger i fyra länder.30 Undersökningen visar 
att specialpedagogernas arbete fortfarande mest består av att ge 
specialundervisning utifrån ett kategoriskt perspektiv. I detta sam-
manhang refererar Emanuelsson till en modell (Emanuelsson m.fl., 
2001, s. 22) utarbetad efter bl. a. Persson (1998). I modellen åter-
finns det kategoriska perspektivet, vilket starkt förenklat skulle 
kunna betecknas som det traditionella speciallärarperspektivet, 
samt det relationella perspektivet, dvs. det perspektiv i vilket speci-
alpedagogerna, enligt den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningens intentioner, idealt torde verka.  Perspektiven låter sig fång-
as i en översiktig indelning såsom i ruta två nedan. 
 
Ruta 2. Olika specialpedagogiska perspektivval och dess konsekvenser för 

verksamhet och forskning.  (Källa: Emanuelsson m.fl., 2001, s. 22) 

 
 Categorical perspective Relational perspective 

Ontology of 

Special needs 

Special needs refer to actual 

characteristics of individuals 

Special needs are social 

constructs 

Approach to 

difference 

Differentiating & categoris-

ing 

Unifying 

Major contri-

bution 

Mapping and systematising 

the field 

Problematising and de-

constructing the field 

                                                  
30 De fyra länderna är England, Spanien, Nederländerna och Australien. 
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Disciplinary 

basis 

Establishing special educa-

tion as a `scientific´ discipline

Establishing special edu-

cation as a social scien-

tific discipline 

Implication for 

provision 

Special provision Integrated/inclusive pro-

vision 

Understanding 

of special edu-

cational com-

petence 

Superior support directly re-

lated to diagnosed difficulties 

among students 

Superior support for in-

corporating differentia-

tion into instruction and 

content 

Reasons for 

special educa-

tional needs 

Students with difficulties. 

Difficulties are either innate 

or otherwise bound to the 

individual 

Students in difficulties. 

Difficulties arise from dif-

ferent phenomena in edu-

cational settings and 

process 

 
Englund (1996) talar om övergripande perspektiv; vad som skulle 
kunna kallas rationalitet, dvs. det som betraktas som meningsfullt 
att göra i en situation. von Wright (2002) kommenterar med att 
olika perspektiv och handlande, åtgärder, inom dessa får särskilt 
stor betydelse för hur konsekvenserna blir. Begreppet rationalitet 
är användbart vid analys av undervisningsprocessens form; genom 
att fokusera på uppfattningar knutna till olika perspektiv och på de 
värderingar som finns implicit i olika diskurser förstås skeenden 
(von Wright, 2000).  

Det kategoriska och det relationella perspektivet bör, enligt 
Emanuelsson m.fl. (2001), betraktas som två idealtyper och vara 
"verktyg med vars hjälp en del av verkligheten bättre kan förstås" 
(a.a., s. 23). Författarna (a.a.) framhåller att de avstår ifrån att för 
övrigt lägga in värderingar i de olika perspektiven och vill inte hel-
ler att de ska ses som två olika renodlade paradigm (jmfr Kuhn, 
1962/1979). 

Emanuelsson (2001) refererar till ovanstående perspektivöversikt 
och talar samtidigt om hur förändringsbenägna skolor är i förhål-
lande till att arbeta med inkluderande undervisning. Till stor del, 
menar Emanuelsson, arbetar specialpedagogerna reactive inom den 
skolkontext där de befinner sig och inte, vilket innehållet i deras 
påbyggnadsutbildning syftar till, proactive, dvs. inkluderande och 
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skolutvecklande i ett relationellt perspektiv. Corbett (2001) konsta-
terar att arbetet för inklusion ”is not a quick-fix” (s. ix) i samband 
med en fallstudie som genomförts vid en Londonskola. Skolan kan, 
menar Corbett (a.a), nå inklusion genom att arbeta proactive med 
hjälp av ”a Connective Pedagogy”, dels genom att relatera till ele-
vers individuella lärstilar och dels genom att gruppsammansättning 
och uppgifter äger rum inom en gemenskap och på så sätt skapar 
meningsfullt lärande.  

Haug (1998) talar i sammanhanget om specialpedagogikens di-
lemma när han beskriver hur specialpedagogiken över tid har inne-
burit att stödja och hjälpa utifrån ett kompensatoriskt perspektiv 
istället för i, vilket Haug efterlyser, det demokratiska deltagarper-
spektivet. Även Ahlberg (2001) fokuserar på delaktigheten.  

von Wright (2000, 2002) gör en jämförelse mellan å ena sidan 
det relationella perspektivet och å andra sidan det punktuella per-
spektivet.  von Wright menar att dessa båda perspektiv inte är var-
andras motsatser, även om de inte heller är helt förenliga, och av-
står i likhet med Emanuelsson m.fl. (2001) att skatta det ena eller 
det andra perspektivet som bättre eller sämre än det andra. von 
Wright (2000, 2002) menar att i det punktuella perspektivet för-
stås människan som en fristående människa31. De punktuella egen-
skaperna finns här och nu och är alltså tidsbestämda samt tillhöri-
ga en individ. Med den punktuella blicken (von Wright, 2000, 
2002) kan en elevvårdare, t.ex. en specialpedagog, intressera sig för 
en elev, men endast för vissa bestämda delar av hans eller hennes 
subjektivitet, emedan andra delar av subjektiviteten rationaliseras 
bort med förklaringen att dessa är ointressanta. Den punktuella 
blicken bedömer varje enskild elev "i relation till `Eleven´, ett ide-
al” 32 (von Wright, 2000, s. 176). Överfört till bakgrunden för ett 
nytt betygssystem i Sverige menar utbildningsminister Jan Björk-
lund i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet33 att det 
nya betygssystemet kommer att öka rättvisan. ”Flit kommer att be-
                                                  
31 I detta sammanhang använder von Wright beteckningen homo clausus, den slutna människan. 
32 Att betrakta eleven i en process på väg till ett förutbestämt klart formulerat mål, skulle kunna jäm-
föras med utvecklingspsykologiska teorier, t.ex. Piagets stadieindelning, i sin tur artikulerad också 
genom Montessori (1949/1987).  I en undervisningssituation "väntar pedagogen in" eleven och hans 
eller hennes "mognad" (hos Montessori, a.a., uttryckt som känsliga, sensitiva, perioder för inlär-
ning). 
33 http://www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030 (hämtad 2010-02-26). 
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tala sig bättre när en elev istället för ett plus i kanten kan få högre 
betyg”, menar Björklund i pressmeddelandet i samband med att 
regeringen i november 2008 till riksdagen överlämnar propositio-
nen om en ny betygsskala (prop. 2008/09:66) innehållande sex be-
tygsgrader, A-E för godkända resultat och F för icke godkända re-
sultat. Detta kan, som jag tolkar det, ses som dagens skolpolitiska 
framskrivning av ”idealeleven”. 

Genom att som pedagoger vända oss till något, rikta uppmärk-
samheten mot något, vänder vi oss samtidigt ifrån allt annat (von 
Wright, 2000, 2002; Asplund, 1992). Åtgärdsprogrammens formu-
leringar utifrån ett punktuellt perspektiv, artikulerar vad eleven 
borde bli. Den punktuella förväntan är att kunna förklara varför 
en elev är på ett visst sätt och att kunna predicera hans eller hennes 
utvecklingsmöjligheter. Att beskriva vad en elev är och varför in-
nebär ett punktuellt förhållningssätt. Det punktuella perspektivets 
tankefigur kan förstås som en linje. 

Att istället, göra vad Mead kallar en intersubjektiv vändning och 
fråga vem en elev är och vem hon skulle kunna vara innebär ett 
perspektivskifte till ett relationellt synsätt. Det relationella synsättet 
kan, i sin tur, illustreras med hjälp av en triangel. Triangeln är ett 
sätt att visa mångfalden av relationer. Tiden är i triangeln inte 
punkter på en tidsaxel, utan en dubbel rörelse, från förfluten tid till 
nuet och från framtiden till nuet. Samspelet mellan lärare och elev 
är, i det relationella perspektivet, en dialektisk process (von 
Wright, 2000).  

Det relationella perspektivet utgår ifrån relationer, mötet mellan 
unika människor, mellan två subjekt i vardande; mötet mellan lä-
rare och elev. I undervisningssituationen återfinns subjekt i var-
dande i en relation där deltagarna skapar mening. Den sociala in-
teraktionen är inte förutbestämd utan obestämd och i den mening-
en nyskapande. Det relationella perspektivet förutsätter dialog. I 
social interaktion svarar vi inte direkt på andras handlingar, utan 
på de anticiperade konsekvenserna av andras påbörjade handlingar 
(von Wright, 2000, 2002). Den sociala responsivitetens34 växelspel 
innebär att den ena personen kan föregripa den andres gensvar, 
                                                  
34 Asplund (1992) refererar till Foucaults bok Survellier et punir i vilken denne beskriver hur männi-
skan straffades på det mest plågsamma av sätt; nämligen genom att den sociala responsiviteten togs 
ifrån honom/henne.  
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genom att utföra en handling i dennes ställe i vad Mead avsåg med 
begreppet rollövertagande (Asplund, 1992). 

I det relationella perspektivet är det inte längre så intressant att 
tala om människan (den slutna människan), som om öppna männi-
skor35. Den relationella blicken fokuserar på vem (inte vad) eleven 
är och öppnar för det oväntade, för utmaningen, genom att undra 
vem hon skulle kunna vara.  I det relationella perspektivet ses inte 
behov vara knutna till individen specifikt, utan istället förstås be-
hoven i sammanhanget. I ett relationellt perspektiv angår elevens 
behov inte bara specialpedagogen, utan alla deltagare i figuratio-
nen36. Den dialektiska processen innebär att pedagogen växlar mel-
lan att anta elevens perspektiv, och inta detta, jämsides med att 
också se sina egna perspektiv. Till skillnad mot den punktuella 
blickens fokus på elevens behov, korrigering av och kompensation 
för dessa, inriktar sig den relationella blicken på delaktighet37. Pe-
dagogerna avstår ifrån att fälla omdömen om eleven, för att istället 
lyssna till vem eleven är och vem hon skulle kunna vara. Mångfal-
den av tankar bejakas i ett dialogiskt klassrum vilket har plats för 
såväl talutrymme och handlingsutrymme. Det pedagogiska ledar-
skapet innebär inte att ha svar på allt, utan att tillse att utrymme 
för delaktighet skapas (von Wright, 2002).38 

 
3.6 Sammanfattande reflektion 
Fokus i min studie är att försöka förstå vad det kan innebär att vi-
dareutbilda sig till specialpedagog genom att undersöka hur speci-
alpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin 
första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpe-
dagogiska uppdraget. I detta avsnitt har jag velat belysa hur de re-
ferenspunkter jag valt samverkar inom en teoretisk förståelse där 
jag uppfattar det som att specialpedagogernas utvecklande av förs-
tåelser inför sitt yrkesuppdrag ingår i social processer innefattande 
dels egna förförståelser och dels samspel inom olika kontexter. Så 
                                                  
35 Homines aperti, öppna människor. 
36 Figurationer kan förstås som flerfaldiga nätverk i en maktbalans. Varje, i figurationen ingående 
individ, är unik men särskiljs inte till en sluten människa. Figurationen består av öppna människor i 
ett samspel. I en undervisningssituation utgörs figurationen av elev och pedagoger.  Ett elevvårds-
team kan förstås som en figuration (von Wright, 2000, 2002). 
37 Jmfr.  t.ex. med Haug (1998) och det demokratiska deltagarperspektivet. 
38 Jmfr t.ex. med Dysthe (1995/1996) och det flerstämmiga klassrummet. 
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till vida är teorier om utvecklande av yrkesidentitet i sociala kon-
texter i fokus såväl som problematiseringen av sociala konstruk-
tioner av normalitet och avvikelse. Som jag förstår det befinner sig 
de blivande och nyblivna specialpedagogerna i ett spänningsfält i 
vilket olika diskurser om normalitet, artikulerade ovan genom det 
kategoriska (punktuella) och relationella perspektivet, återfinns. I 
detta spänningsfält kommer, som jag ser det, specialpedagogerna 
utöva ett yrkesuppdrag vars innebörd både för dem själva, kolleger 
och ledning i många stycken är oklart. Det är också i ljuset av detta 
sammanhang studiens syfte och frågeställningar kan förstås. Vilka 
är möjligheterna respektive begränsningar till att arbeta utifrån vad 
examensordningen för specialpedagogisk påbyggnadsutbildning fö-
reskriver? Detta för nu fram till kommande kapitel i föreliggande 
arbete, nämligen beskrivning av undersökningsmetod och resultat. 
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4 UNDERSÖKNINGSMETOD 

För att nå syftet med föreliggande studie innehåller den empiriska 
undersökningen två delar. I den första delen av studien fick blivan-
de specialpedagoger under sin utbildningstid i intervjuer reflektera 
över och uttrycka sina tankar om det kommande yrkesuppdraget 
och mötet med barnen/eleverna. I studiens andra del gav några av 
de studerande ur samma grupp som tidigare, nu som examinerade 
specialpedagoger, uttryck för tankar om uppdraget och sina förstå-
elser av vad det innebär att arbeta som specialpedagog. Upplägget i 
delstudie ett, under utbildningstiden, består av intervjuer/samtal 
inspirerade av Kvales (1997) kvalitativa intervjuer samt besvarande 
av en skriftlig öppen fråga. Upplägget av delstudie två, tillbaka i 
yrkeslivet, vilken består av dels intervjuer/samtal och dels av skrift-
liga utsagor i form av dagböcker, har hämtat inspiration ifrån nar-
rativ ansats vilken nedan vidare kommer att utvecklas. 

I framställningen nedan tar jag först upp en redovisning av hur 
jag förstått innebörden i begrepp som berättelser och narrativ an-
sats liksom livshistoria som metod. Först efter en sammanfattning 
av detta, ger jag i avsnitt 4.4 och 4.5 en redovisning av studiens 
upplägg och dess undersökningsgrupper. Kapitlet avslutas med re-
dogörelser för analys och etiska ställningstaganden. 
 
4.1 Berättelser 
Ur ett metodologiskt perspektiv kan berättelser, enligt Hydén 
(1997), ses som en möjlig väg att finna kunskap om sociala struk-
turer. Berättelseforskning studerar, enligt Connely och Clandinin 
(1990), hur människor upplever världen och används ofta i forsk-
ning just av sociala strukturer, och då inte minst i skola och under-



  61 

visning, i fokus. Berättelser är, menar de samtidigt, både fenomen 
och metod.  Goodson och Sikes (2001), vilka också sätter in berät-
telseforskning i sociala sammanhang, framhåller  att det knappast 
finns någon som inte vill berätta sitt liv. 

 
Det finns inget som vi är mer intresserade av än att lyssna på 

levnadsberättelser, att fundera över olika sammanhang, i vilka 

de utspelades, och sedan locka fram och undersöka olika tänk-

bara orsaker, tolkningar och alternativ, det inte utsagda, bety-

delser. Detta är, enligt vår uppfattning, det viktigaste i ansatsen: 

livshistoriker undersöker hur individer talar om och berättar 

om sina erfarenheter och upplevelser av sociala sammanhang 

som de ingår i (Goodson & Sikes,  2001, s. 1). 

 

Berättelser kan, enligt Hydén (1997), förstås som livsberättelser. I 
denna bemärkelse kan livsberättelsen innefatta olika underberättel-
ser – ”språkliga händelser” (a. a, s. 20) som under en rad av inter-
vjuer förs ihop till en helhet under det att tolkningar kan göras ge-
nom att invändningar och förklaringar görs möjliga. Här igenom 
blir både berättaren och forskaren medkonstruktörer.  

  
4.1.1 Narrativ ansats 
Narrativer, både levda och berättade, är ett av de vanligaste sätten 
på vilket människor artikulerar sina personliga erfarenheter och 
sitt kunnande för sig själva och för andra (Connely & Clandinin, 
1990; Olson & Craig, 2001). 

 
Kort historik 
Narrativ ansats har sin tradition inom bl.a. etnologin och antropo-
login (se t.ex. Salminen Karlsson, 1994). Ett ofta refererat exempel 
på denna tidiga forskning är de amerikanska sociologerna Thomas´ 
och Znanieckis studie av polska immigranter under 1900-talets 
första decennier (se t.ex. Goodson & Numan, 2003). Forskarna 
samlade in brev och dagböcker samt uppmanade undersöknings-
personerna att skriva ned berättelser om varför de emigrerat och 
hur de kom att anpassa sig i det nya landet. Forskarnas strävan 
var, att genom kartläggning, skildra den sociala situation som im-
migranterna befann sig i. Studien av de polska immigranternas si-
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tuation är att betrakta som banbrytande inte minst eftersom den 
präglas av synsättet att social förändring uppstår i interaktion mel-
lan det individuella och det sociala. Under 1920- och 1930-talen 
kom ansatsen att, under inflytande av den s.k. Chicagoskolan, ut-
vecklas och delvis förändras för att under 1970- och 1980- talen 
ofta präglas av feministisk teoribildning (Salminen Karlsson, 
1994).  

 
Olika former av studier 
En betydelsefull aspekt vid narrativ forskning är att kultur kan bli 
karaktäriserad genom ”de narrativa modeller den möjliggör i be-
skrivningen av en livsväg (course of a life)” (Bruner, 1987, s. 15). 
Vidare poängterar Bruner (a.a.) att livet ibland är som det berättas 
och återberättas - alltså livet är så som det tolkas. Goodson och 
Numan (2003) framhåller en rad fördelar då det gäller användan-
det av livshistorieforskning i studier som fokuserar lärare och deras 
liv; häribland möjligheten att låta lärare göra sina röster hörda och 
delge ett praktikerperspektiv. Livs- och yrkeslivshistorier skulle så-
ledes kunna vara en framkomlig väg att, som t.ex. Saugstad (2002, 
2005) efterlyser, generera praktisk kunskap (techne) i förhållande 
till professioner och utbildning vilka har som uppgift att koppla 
teoretisk kunskap till praktiken och vice versa.  

Så som rubriken ovan antyder, används narrativ ansats i en rad 
olika studier, av vilka några nu kommer att exemplifieras. Heyman 
(1998) beskriver t.ex. hur hon tolkar en kvinnas historia genom att 
pröva tre olika betydelsefulla teman. Till sist finner hon att ett av 
temana kan sägas vara intrigen i kvinnans historia. 

Genom en narrativ rekonstruktion syftar Riddersporre (2003) 
med sin avhandling i psykologi att skapa ökad förståelse av tidigt 
föräldraskap till barn med Downs syndrom. Empirin består av fa-
miljebesök där Riddersporre dels gör fältstudier och dels låter för-
äldrarna berätta. Resultatet pekar på att föräldrarna i studien intar 
tre olika förhållningssätt till föräldraskapet. Riddersporre urskiljer 
dels ett idealiserande, dels ett kämpande och dels ett vardagligt 
förhållningssätt. Georgii Hemming (2005) i sin tur finner, genom 
hermeneutisk tolkning i en livshistorisk ansats presenterad som 
porträtt av fem musiklärare, olika perspektiv på repertoar, ska-
pande, estetisk verksamhet och musikens värde.  
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I följande avsnitt är min avsikt att lyfta fram några goda grunder 
till att belysa livshistorier. Ansatsen avser att låta människors rös-
ter bli hörda men i förlängningen också att lyssna in dynamiken, de 
drivande krafterna i människors liv sådana som de träder fram ge-
nom livshistorierna (Goodson, 2003a).  

 
4.2 Livshistoria som metod 
I föreliggande studie har narrativ ansats använts för att fokusera de 
blivande och nyblivna specialpedagogernas berättelser om yrkeser-
farenheter, tankar om det specialpedagogiska uppdraget och möten 
med barn/elever. Både i delstudie ett och två har några få öppna 
och/eller halvstrukturerade frågeområden39 bildat underlaget för 
intervjuer och samtal. I delstudie två, vilken skildrar de utexamine-
rade specialpedagogernas första tid tillbaka i yrkeslivet, har den 
narrativa ansatsen dessutom en livshistorisk inriktning. Den livshi-
storiska ansatsen försöker bl.a. förstå och besvara frågor om me-
ning, hur personer berättar sina liv och hur personerna i sin tur in-
flueras av andra (Goodson & Sikes, 2001).    

 
4.2.1 Med fokus på undersökningsfrågan 
Livshistoria som metodologisk ansats kan närmast beskrivas som 
eklektisk eftersom den som metod är öppen för en mängd olika 
tillvägagångssätt då det gäller datainsamling. Några av dessa är 
grundade samtal, intervjuer, användandet av livslinjer, dagböcker 
och andra skriftliga dokument. Dessutom kan, enligt Goodson och 
Sikes (2001), den livshistoriska ansatsen kombineras med använd-
ningen av en rad andra metoder, däribland t.ex. observationer och 
intervjuer av andra personer inom samma kontext. Det är natur-
ligtvis inte metoden själv som bestämmer tillvägagångssättet utan 
istället studiens syfte och frågeställningar (a.a.). 

I livshistorieforskning kan forskaren bestämma sig för att göra 
en studie av exempelvis lärares yrkesliv, en studie baserad på iden-
tifierade teman eller kritiska händelser eller en studie av hela livshi-
storien. Dessa teman och berättelser om kritiska, avgörande, hän-
delser hämtas ur den första intervjun, den grundade konversatio-
nen (Goodson & Sikes, 2001). 
                                                  
39 Utgångspunkten för intervju och skriftlig fråga i delstudie ett, se bilagorna 3-4. Utgångspunkterna 
för intervju, dagboksskrivande och avslutande kollaborativt tolkande samtal, se bilagorna 6-9. 
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 Elgqvist-Saltzman, Eriksson och Kim (1983) genomförde ett an-
tal intervjuer med lärarinnor utifrån deras livslinjer med syfte att få 
kvinnorna att berätta om sina utbildningsdrömmar och upplevda 
hinder i utbildnings- och yrkeskarriären. Genom att kvinnorna får 
göra sina röster hörda är syftet att förstå deras situation bakåt och 
samtidigt att förstå en föränderlig tid (Elgqvist- Saltzman, 1993). 
Även Lilja Andersson (2007) använder sig av livslinjer som under-
lag till samtal i sin studie av studerandes väg in i sjuksköterske-
yrket. 

Wennerström (2003) undersöker i sin avhandling i sociologi 
kvinnors klassmobilitet genom att i livshistoriska intervjuer låta 
fjorton kvinnor delge sina berättelser om sin klassresa där bl.a des-
sa kvinnors utveckling, handlande och strategier som en del av ett 
livslångt identitetsbygge fokuseras. I sin avhandling i svenska med 
didaktisk inriktning använder Ursing (2004), som sitt empiriska 
material skönlitterära texter och låter dem tala till sig som berättel-
ser av ”verkliga” lärarinnor, berättelser som i sin tur analyseras 
och tolkas. 

 
Kollaborativt arbete 
En livshistorisk ansats innebär att den intervjuade (subjektet, lära-
ren) genom kollaborativt arbete tillsammans med forskaren kon-
struerar livshistoria. Genom denna process sätts den intervjuades 
tankar och erfarenheter i fokus och denne träder fram som individ, 
subjekt. Forskaren kommer mycket nära den intervjuade när denne 
berättar. I den första intervjun, den grundade konversationen, 
ställs krav på forskaren att vara en god och sensitiv lyssnare. 
Goodson och Sikes (2001) framhåller vikten av att forskaren är en 
sådan person som den intervjuade har lust att tala med. Detta är 
något som även Malm (2003) uppmärksammar i sin yrkeslivshisto-
riska studie av montessorilärare. 

 Den första intervjun, också benämnd den grundade konversa-
tionen, skulle kunna betraktas som något mer och något annat är 
en vanlig intervju. Forskaren kan under intervjun fokusera på ett 
mindre antal frågeområden som söker svar. Frågeområdena skall 
vara så öppna som möjligt för att inte styra informantens berättelse 
i onödan. Det kan räcka med kanske fyra eller fem halvstrukture-
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rade frågor. Viktigt då det gäller den livshistoriska ansatsen är att 
få människor att berätta, att uppnå flöde i berättandet.  

 
Transkription   
Under transkriptionen av intervjuerna är det möjligt för forskaren 
att leva sig in i dessa igen och att återkalla ett flöde av idéer för 
kommande analys. Genom lokalisationen av berättelsen är det 
möjligt för forskaren att hitta dessa teman. En fördel med livshisto-
rieforskning är också möjligheten att träffa informanten igen för en 
uppföljning av den första grundade konversationens lokaliserade 
teman. Goodson och Sikes (2001) uttrycker sig på följande sätt : 

 
The life story is the story we narrate about the events of our 

lives. This story often refers to the inner dialogue which we 

have called `our reflexive project of selves´ (s. 62). 

 

Forskaren får också ta del av den intervjuades inre dialog eftersom 
informantens berättelse växer fram som ett reflekterat samtal. In-
tervjuerna kan således tillföra informanterna en dimension av att 
ha verbaliserat och sorterat sina intryck och tankar. Bruner (1987) 
framhåller i detta sammanhang betydelsen av språket och av hur 
detta konstruerar berättelserna både stilistiskt, pragmatiskt och 
semantiskt. Vidare menar Bruner att: 

 
When somebody tells you his life /…/ it is always a cognitive 

achievement rather than a through – the-clear-crystal recital of 

something univocally given. In the end it is a narrative achieve-

ment (ibid., p. 13). /…/ The life story is the story we narrate 

about the events of our lives. This story often refers to the inner 

dialogue which we have called `our reflexive project of selves´ 

(a.a., s. 62). 

 

4.3 Sammanfattning 
Livshistorieansatsen är kollaborativ så till vida att forskaren och 
informanten konstruerar livshistorien när de gemensamt hittar vik-
tiga kritiska händelser och mönster i berättelsen. En strävan i livs-
historieforskning är att låta röster bli hörda; det kan vara blivande 
och nyblivna specialpedagogers röster liksom fallet är i föreliggan-
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de studie i vilken dessa specialpedagoger berättar om hur de skapar 
innehåll och mening i sin yrkesfunktion och i ljuset av denna också 
förstår sitt uppdrag. 

En livshistoria är inte statisk. Berättaren – i detta fall specialpe-
dagogen – konstruerar sig själv under berättelsens gång. I den livs-
historiska ansatsen ges möjlighet att visa hur tiden influerar det be-
rättade. Nya upplevelser ger nya erfarenheter och ger också infor-
manten möjlighet att omtolka tidigare händelser. Varje livshistorie-
forskare måste ta i beaktande att alla delar i empirin måste hante-
ras med en synnerligen etisk sensitivitet. Bland dessa dilemman kan 
särskilt uppmärksammas följande:  

Makt: Vad händer i en intervjusituation? Vad betyder det, i ter-
mer av makt, att jag som forskare vill ha några forskningsfrågor 
besvarade? Även om frågetemana är grundade i den första konver-
sationen är maktfrågan lika aktuell. En av de grundläggande frå-
gorna är hur intervjusituationen förbereds (setting the scene of 
conversation; se vidare Goodson & Numan, 2003).  

I min studie lät jag informanten själv avgöra var vi skulle träffas, 
på högskolan eller på arbetsplatsen, i deras hem eller någon annan-
stans. Studiens undersökningsgrupp träffade mig bara som forska-
re. I den aktuella studerandegruppen föreläste jag aldrig och hade 
heller inte några handlednings- eller andra uppdrag. Sålunda har 
jag så långt det varit möjligt försökt att undvika både explicit och 
implicit påverkan.  Ändå är jag medveten om att de studerande kan 
ha påverkats av att jag vid tiden för undersökningen arbetade vid 
den aktuella högskolan.   

Även informanten har makt genom att välja vilken berättelse 
som skall presenteras. Goodson och Sikes (2001) problematiserar 
faran bakom att inte ifrågasätta schablonbilder, s.k. storylines. Om 
forskaren inte är både sensitiv och kritisk är risken större att in-
formanten presenterar en schablonbild av sitt liv istället för att be-
rätta om hur något har gestaltat sig. I de grundade konversationer-
na som ingår i föreliggande studie skulle sådana schabloner kunna 
vara ”den nöjda och glada specialpedagogen” eller kanske ”den 
uppoffrande och osjälviska”. Connely och Clandinin (1990) foku-
serar i sin tur på en särskild fara när det gäller berättelseforskning, 
nämligen vad de benämner ”the Hollywood plot” (a.a., s. 10). 
Med denna avses berättelser där allt ”ordnar sig på slutet”, likt i en 
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god bok eller som just i en Hollywoodfilm. För forskaren gäller det 
att komma bakom det berättade för en analys av varför och hur 
det berättas. Vidare måste forskaren förhålla sig kritisk såväl till 
berättelserna som inte berättas som till dem som gör det.  Forska-
ren måste också se upp med kolonisation, dvs. vara medveten om 
risken med att informanten berättar forskarens egen historia. 
Dessutom skall, enligt Goodson och Sikes (a.a.), forskaren sträva 
efter att hitta personer som kan delge olika och alternativa berät-
telser. Goodson (2003b) tar stöd i H. S. Becker när han i samman-
hanget talar om att fånga också ”a deviant case”. 

Subjektivitet: Forskaren måste fråga sig själv ett antal frågor: 
Vad är jag som forskare för person? Hur förstår jag positionen 
ifrån vilken jag tolkar och talar? Varför har jag valt just dessa 
forskningsfrågor och varför utgår jag ifrån att de är viktiga? 
(Goodson & Sikes, 2001). 

Det är mot bakgrund av min egen erfarenhet och yrkeslivshisto-
ria, där jag i början av 1970-talet utbildade mig till lågstadielärare 
för att som sådan arbeta som klasslärare i nästan 25 år innan jag 
vidareutbildade mig till specialpedagog och sedan kom att arbeta i 
ett lokalt resursteam i ett antal år, som rimligheten i mina forsk-
ningsfrågor och de analyser och tolkningar jag gör kan bedömas.  

Det kan, framhåller Ahlberg (2003), betraktas som både en för-
del och en nackdel om forskaren är förtrogen med det område som 
skall beforskas. Fördelen kan vara att forskaren har erfarenhet av 
de perspektiv och betydelser som kan finnas. Ahlberg (a.a.) disku-
terar också risken för bias; den som berättar kanske säger det som 
forskaren förmodas vilja höra.  

Genus/kön: I föreliggande studie försöker jag, kvinna tillika spe-
cialpedagog och livshistoriker, i kollaboration med andra special-
pedagoger, samtliga kvinnor, lokalisera och nedteckna deras livshi-
storia. Vilka betydelser har detta? Det är uteslutande kvinnor som 
deltar i studien. Det fanns ett fåtal män inskrivna i utbildningen då 
föreliggande studie genomfördes. Bara en av männen valde att del-
taga i förstudien (frågeformuläret) medan ingen av männen valde 
att deltaga i huvudstudien. 

Kolonisation: Vems berättelse berättas?  Är det informantens el-
ler är det forskarens egen? För att få ett utfall av olika berättelser 
rekommenderar Goodson (2003b), som omnämnts ovan, forskaren 
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att försöka fånga även ”the deviant story” (a.a.). Berättelserna får 
inte, menar Goodson vidare, stanna vid deskription utan måste lo-
kaliseras och problematiseras. Ansatsens syfte är att kontextualise-
ra människors upplevelser. Dessa kan presenteras som olika por-
trätt (Malm, 2003; Georgii Hemming, 2005), som några i raden av 
möjliga berättelser i en viss kontext vid en viss tidpunkt. I min stu-
die görs en dylik presentation i form av porträtt av de fem special-
pedagoger som valde att deltaga i delstudie två.  

Etiska frågor: Ovan beskrivna dilemman har alla en rad etiska 
dimensioner. Ett av dessa är medvetenheten om att livshistorier 
kan förändra liv (Goodson & Sikes, 2001). Vid det slutliga tolkan-
de samtalet måste forskare och informant tillsammans besluta om 
speciella händelser och berättelser skall ingå i den slutliga livshisto-
rien eller inte. Eftersom det är informanten som äger berättelsen är 
det också dennas ord som väger tyngst. En risk som betonas av 
Goodson och Sikes (a.a.) är att status quo kan bli resultatet av be-
rättelser som inte i egentlig mening blir lokaliserade. Ett annat di-
lemma är hur studien kommer att läsas och tolkas av andra och 
vilken mening som dessa läsare lägger in i berättelserna.  

I föreliggande studie läste och kommenterade informanterna in-
tervjuutskrifterna i delstudie två. Tillvägagångssättet var att ut-
skrifterna sändes till informanterna drygt en vecka före den sista 
intervjun, dvs. det kollaborativt tolkande samtalet (se också nedan, 
ruta 3). Till detta samtal hade informanten således tid att läsa ige-
nom utskrifter från tidigare intervjuer, reflektera över dem och 
göra noteringar för att sedan, vid det avslutande och tolkande sam-
talet, kommentera och utveckla dessa vidare. Under samtalets gång 
skedde en förhandling om intrigen i respektive livsberättelse genom 
att jag tog upp de tematiska mönster jag funnit i tidigare insamlat 
material och bad specialpedagogerna att förhålla sig till och kom-
mentera dessa. Som ett exempel på teman som förhandlades under 
samtalet med en av informanterna, i detta fall Marja, se bilaga nio. 
 
4.4 Studiens upplägg 
Nedanstående ruta tre, visar hur jag startade undersökningen med 
en förstudie, genom ett frågeformulär riktat till samtliga heltids-
studerande inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
våren 2003. Avsikten var att fånga de föreställningar och uppfatt-
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ningar som de studerande hade. I detta skede av studien fokusera-
des mångfalden av tankar och uppfattningar. I nästa moment, hu-
vudstudien, delstudie ett, innefattande intervjuerna under studieti-
den, ingick som informanter de fjorton studerande vilka, under 
ifyllandet av frågeformuläret uttryckt intresse för fortsatt medver-
kan. Intervjuerna genomfördes således som planerat med ett mind-
re antal studerande och kan betraktas som bl.a. en möjlighet att 
vidare utveckla tankarna ifrån frågeformuläret. Under nästa fas av 
delstudie ett valde nio av de fjorton intervjuade att i skrift formule-
ra sina kommande prioriteringar inom det specialpedagogiska 
uppdraget. 

Delstudie två hade karaktären av att med ett mindre antal stude-
rande gå på djupet med studiens frågeställningar. Det var fem per-
soner som var villiga att medverka i denna andra delstudie innefat-
tande dels dagboksskrivande, dels intervjuer och dels samtal inne-
hållande kollaborativ tolkning mellan mig och de tidigare stude-
rande, då examinerad som specialpedagoger. 
Ruta. 3. Studiens design. 
 
Del av 

studien 

Tidpunkt Insamlingsmetod Deltagare Utfall 

Förstudien Våren 
2003 

Frågeformulär Samtliga 57 per-
soner i en stude-
randegrupp 

Av de 57 
personerna 
svarade 34 

Delstudie 

ett 

Våren 

2003 

Intervju 14 personer ur 

samma stude-

randegrupp som 

ovan 

Dessa 14 

personer 

hade an-

mält sitt 

intresse för 

vidare del-

tagande 

Delstudie 

ett 

Hösten 

2003 

Skriftlig fråga 9 personer ur 

samma stude-

randegrupp 

9 av 14 

personer 

besvarade  
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Delstudie 

två 

Våren 

2004 

Dagbok 5 personer ur 

samma stude-

randegrupp 

Dessa 5 

personer 

önskade 

delta i stu-

diens 

andra del 

Delstudie 

två 

Våren 

2004 

Intervju Samma 5 perso-

ner som ovan 

       -”- 

Delstudie 

två 

Våren 

2004 

Kollaborativt  

tolkande samtal 

Samma 5 perso-

ner som ovan 

       -”- 

 
Studiens ansats medför att det i datainsamlingen ingår narrativa 
element så som skrivna texter och berättelser vilka har analyserats 
och tolkats utifrån teman, helhet och delar (se vidare nedan). Ut-
ifrån studiens syfte har dessa berättelser och utsagor strukturerats. 
Den narrativa struktureringen innebär enligt Kvale (1997), att tex-
ten för att framstå som meningsfull ordnas tidsmässigt och socialt. 
Därefter har berättelserna som finns i texten analyserats och kon-
textualiserats och därefter tolkats som livshistoria i en kollaborativ 
process med informanterna (se fig. 1 nedan). 
 
 
 
 
 
Livshis           
  
 
  
 
                                                                           

 
  
                                                                         

Fig.1. Schematisk bild över hur berättelsen sätts in i en kontext och bildar 
livshistoria. Fritt efter Numan och Goodson, 2003. 

Samarbete 

Lokalisering 

Tolkning 

Kontextualise-

ring           Livshistoria 

 
           

Livsberättelse 

Berättelsen ana-

lyseras, tematise-

ras och tolkas  
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Datainsamlingen skedde således genom dels dagbokstexter, dels 
genom intervjuer och samtal och dels genom skriftliga utsagor och 
i förstudien genom ett frågeformulär. De studerandes berättelser 
lokaliserades genom en kollaborativ process i sin kontext, dvs. vad 
det kan innebära att utbilda sig till specialpedagog i början av 
2000-talet. I dessa berättelser framträder i sin tur olika förståelser 
av det specialpedagogiska uppdraget mot bakgrund av en person-
ligt färgad förförståelse.  Livsberättelser satta i sin kontext bildar 
livshistoria, i detta fall yrkeslivshistoria (Numan & Goodson, 
2003). 

 
4.5 Beskrivning av undersökningsgruppen 
Undersökningsgruppen består av samtliga antagna heltidsstude-
rande vid den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen vilka 
våren 2003 läste sin andra termin av tre vid en svensk högskola, 
vilket innebär att urvalet i denna mening var riktat. Undersökning-
en består dels av en förstudie (Lansheim, 2007) och dels av här re-
dovisad huvudstudie. 

 
4.5.1 Förstudien 
Frågeformuläret - deltagare 
För att få så bred representation av olika erfarenheter och uppfatt-
ningar som möjligt fann jag det viktigt att frågeformuläret delades 
ut till samtliga studerande. Av de femtiosju studerande på den spe-
cialpedagogiska påbyggnadsutbildningen besvarade trettiofyra per-
soner (dvs. 60 %) frågeformuläret. Detta gör ett bortfall omfattan-
de tjugotre personer (40 %). Bortfallet diskuteras mer i ovan 
nämnda rapport från förstudien (Lansheim, 2007). Här kan näm-
nas att en av förklaringarna till bortfallet sades vara att de stude-
rande vid tiden för frågeformuläret upplevde tidsbrist eftersom de 
samtidigt hade många olika obligatoriska examinationsuppgifter 
inom utbildningen. 

Bland dem som besvarade frågeformuläret är fördelningen av 
den grundläggande pedagogiska utbildningen enligt följande: cirka 
73 procent har en grundutbildning som förskollärare eller fritids-
pedagog, medan övriga 27 procent har någon form av lärarexamen 
för grund- eller gymnasieskola. Fördelningen vad det gäller peda-
gogisk grundutbildning bland de trettiofyra som besvarade fråge-
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formuläret kan sägas vara representativ för hela gruppen om fem-
tiosju studerande. 

Även då det gäller åldersfördelningen är denna, bland dem som 
besvarat frågeformuläret, representativ för hela gruppen. Flest av 
de studerande, både då det gäller hela gruppen och då det gäller 
dem som besvarade formuläret, ingår i åldersgruppen 40-49 år (47 
%), följd av åldersgruppen 30-39 år (33 %). Övriga tjugo procent 
innefattar studerande i åldersspannet 20-29 år samt 50-59 år.  

De studerande vilka besvarade frågeformuläret har en tidigare 
erfarenhet inom det pedagogiska yrkesområdet i intervallet 3 - 27 
år.  Procentuellt sett (11,8 %) är studerande med en yrkeserfaren-
het om tio år den största gruppen. För övrigt är fördelningen 
spridd. 

 
4.5.2 Delstudie ett 
Intervjuerna under utbildningstiden – deltagare 
Intervjuerna genomfördes under den specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningens andra av totalt tre terminer. Den sammanlagda 
intervjutiden omfattade 15 timmar och 13 minuter, med den en-
skilda intervjulängden inom tidsintervallet 45 minuter – 1 timma 
och 45 minuter. Då de gäller de intervjuades grundutbildning om-
fattade den två personer med fritidspedagogutbildning, sju är för-
skollärare och fem lärare i grundskolan. Gällande åldersfördel-
ningen var två personer av de intervjuade i tjugoårsåldern, fyra i 
trettioårsåldern, sex i fyrtioårsåldern samt två personer i femtio-
årsåldern. För en översikt se också tabellen i bilaga två. 

 
Diskussion av bortfallet i de skrivna utsagorna 
Samtliga fjorton studerande vilka blivit intervjuade ombads att 
svara på frågan om kommande prioriteringar som yrkesverksam 
specialpedagog. Frågan besvarades endast av nio personer. Då de 
studerande efter att ha studerat på heltid under tre terminer när-
made sig examen, stod det för flertalet klart att det fanns få tjäns-
ter att söka. Då jag frågade varför de inte ville slutföra sin medver-
kan i delstudie ett, förekom utsagor som uttryckte både oro och 
besvikelse inför en kommande arbetssituationen. Min tolkning är 
att detta kan ha påverkat deras motivation att besvara frågan i ne-
gativ riktning.   
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4.5.3  Delstudie två 
Inriktningen i delstudie två var att följa upp ett antal examinerade 
specialpedagoger, nu som yrkesverksamma, under deras första tid 
tillbaka i arbetslivet. De fem personer som deltog, hade själva ut-
tryckt en önskan om att vidare deltaga även i detta undersöknings-
steg. Urvalet kan därför i denna bemärkelse betecknas som slump-
mässigt, även om frågan varför just dessa personer ville deltaga bör 
leda till vidare reflektion.  

De personer som deltog utgör en heterogen grupp både vad det 
gäller ålder, pedagogisk grundutbildning och då det gäller yrkeser-
farenheter före den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. 
För en översikt över de personer som ingick i delstudie två, se även 
översikten i bilaga fem. 

 
4.6 Studiens genomförande 
Forskaren skall se till att den intervjuade får lust att berätta genom 
att intervjuandet läggs upp på ett sådant sätt (se t.ex. Hydén, 1997; 
Goodson & Numan, 2003). Det är alltså betydelsefullt att forska-
ren är en person som genom sitt sätt att förhålla sig inbjuder män-
niskor att berätta och forskarens roll skulle kunna liknas vid lyss-
naren och beledsagaren (Heyman, 1998, s. 62). Cohen, Manion 
och Morrison (2000) betonar också vikten av intervjuarens empati 
samt vikten av att forskaren behärskar en rad intervjutekniker; 
både halvstrukturerade och öppna, allt utifrån situation och syfte.  

Värt att tänka på i planeringen av undersökningen är både val av 
mötesplats och intervjutillfälle. Platsen ska kännas välbekant för 
den intervjuade (Goodson & Sikes, 2001; Goodson & Numan, 
2003.). Deltagarna i delstudie ett intervjuades samtliga på högsko-
lan antingen före eller efter en föreläsning de skulle ha eller vid ett 
annat tillfälle som passade den studerande. Utgångspunkten var att 
intervjuerna skulle äga rum då de studerande ändå fanns i huset 
vilket visade sig vara en viktig aspekt eftersom många av dem hade 
långa resvägar. Här var det alltså de studerandes bekvämlighet som 
fick spela stor roll. Intervjuerna i delstudie två genomfördes på oli-
ka platser. Några av deltagarna ville bli intervjuade på arbetsplat-
sen, någon blev intervjuad i hemmet och några intervjuades i ett 
rum på högskolan. Samtliga intervjuer spelades in på band för att 
sedan transkriberas ordagrant av mig. I utskrifterna markerades 
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pauser med hjälp av olika antal punkter utifrån pausens längd även 
om inte pausens exakta längd angavs i antal sekunder. Betonade 
ord markerades med versaler och även skratt och suckar skrevs ut i 
transkriberingen av intervjuerna.  
 
4.7  Tillvägagångssätt vid analys  
Valet hur transkriberingen skall ske är betydelsefullt, menar Ri-
essman (1997), detta eftersom forskarens syn på berättelserna blir 
tydlig i den transkriberingsform som väljs. Transkriberingen skall 
ses som en del av analysen och inte skiljas ifrån denna (Ahlberg, 
2003; Riessman, 1997; Goodson & Sikes, 2001). Genom att jag 
transkriberade intervjuerna ordagrant kunde dessa upplevas på 
nytt samtidigt som noteringar fördes under arbetet som stöd i ana-
lysarbetet. 

Riessman (1997) beskriver tre analysvägar där tonvikten läggs 
antingen på det tematiska innehållet, på formen i samtalet eller på 
hur saker sägs.  Fokus i min studie är det förstnämnda även om 
också uppmärksamhet riktats både mot vad och hur något sägs 
och vad som inte uttalas. Berättelser innehåller enligt Riessman 
(a.a.) ofta flera teman, där vissa betonas mera än andra.  

Kvale (1997) beskriver sex steg i analysen, varav främst de fem 
första är relevanta för föreliggande studie: 
 Den intervjuade beskriver under intervjun sin livsvärld, 

 och upptäcker under intervjun nya innebörder i tanke och hand-
lande, 

 vilka intervjuaren under intervjun koncentrerar och tolkar. 

 Intervjuutskrifterna struktureras, klarläggs, analyseras och tol-
kas 

 och tolkningarna kommenteras och utvecklas i en ny uppföljan-
de intervju med samma person. 

 I det eventuella sjätte steget utvidgas tolkningen till handlandet 
utifrån nya insikter (a.a., s. 171-172). 

I föreliggande studie analyserades de transkriberade texterna ut-
ifrån de teman som framträdde under analysarbetet på följande 
sätt: 

Delstudie ett ”Under utbildningstiden”: Samtliga utskrifter från 
de fjorton intervjuerna lästes upprepade gånger i sin helhet för att 
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sedan analyseras, tolkas och tematiseras. Detta kan beskrivas med 
nedanstående figur två. 
 

                  De 14 blivande specialpedagogernas berättelser 

   
                          
 

        Analys och tolkning 

 

 

    

 

               Teman:  Underteman: 

 

Bakgrund till att söka utbildningen  x x x x 

Tankar om utbildningens innehåll   x x x 

På väg mot en yrkesidentitet  x x x x 

Möten med barn/elever  x x x 

 

Fig. 2.  Analys av narrativer. Berättelserna analyserades och tolkades för 

att falla ut i fyra teman, vart och ett omfattande en rad underteman.  

 
Delstudie två ”Tillbaka i arbetslivet”: Här utgjorde allt insamlat 
material; såsom intervjuer, samtal, dagböcker och skriftliga utsagor 
från var och en av de fem pedagogerna, underlag för analys och 
tolkning vilken slutligen ledde fram till de fem porträtten av de ny-
blivna specialpedagogerna. Se figur tre nedan. 
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   Analys och 

   tolkning samt 

   kontextualisering  

     

 

 

Insamlade data:  Presenterad som fem porträtt av följande 

Frågeformulär                               examinerade specialpedagoger: 
Intervjuer   Karin 

Skriftlig fråga   Lisa 

Dagbok   Marja  

Kollaborativt   Nora 

tolkande samtal  Petra 

      

 

Fig. 3. Narrativ analys. Egennamnen är fingerade. 

 
Kvale (1997) menar att forskaren under analysen kan växla mellan 
strävan att finna de berättelser som finns i intervjun och att foga 
samman olika händelser till sammanhängande historier. Dessa två 
positioneringar som dels ”berättelsefinnare” och ”berättelseskapa-
re” kan tillföra nya perspektiv (a.a., s. 182).  

I min analys har jag valt att gå båda vägarna. Medan jag i del-
studie ett ”Under utbildningstiden” arbetar med att tematisera de 
fjorton intervjuerna utifrån innehåll, eller, för att tala med Bruner 
(1987), gör en analys av narrationer, är jag både ”berättelsefinna-
re” och ”berättelseskapare” i delstudie två ”Tillbaka till arbetsli-
vet” då jag gör en narrativ analys (Bruner 1987; Kvale, 1997). 

I varje porträtt i delstudie två finns en rad teman kollaborativt 
tolkade mellan berättaren och mig. Dessa olika teman vävs sam-
man till berättelsen intrig (från engelskans ”plot”). Intrigen kan be-
traktas som ett uttryck för det budskap berättaren vill bära fram40. 
Intrigen ordnar en rad händelser till en hanterbar och begriplig 
struktur (Polkinghorn, 1995). Vid sökandet efter intrigen i respek-
                                                  
40 I detta sammanhang vill jag också dra en parallell till Goffman (1959/2000) och diskussionen av 
hur individen presenterar sig själv. 
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tive berättelse, presenterad i form av de fem porträtten, har jag så-
ledes fokuserat på berättelsens stomme (Lilja Andersson, 2007) el-
ler, uttryckt på ett annat sätt, den röda tråden i respektive berättel-
se. Tillvägagångssättet här vid var att utgå ifrån allt insamlat empi-
riskt material för var och en av de fem, såväl de transkriberade in-
tervjuerna, svaret på den skriftliga frågan ställd ungefär en månad 
före examinationen som specialpedagog och dagboksanteckningar-
na. De transkriberade intervjuerna skickades till var och en av de 
fem så att de hade möjlighet att läsa igenom och kommentera des-
sa. Förhandlingen i det avslutande kollaborativt tolkande samtalet 
mynnar slutligen ut i de fem presenterade porträtten i kapitel sex.  

De omnämnda fem porträtten är resultatet av den narrativa ana-
lysen (se fig. 3 ovan) och kan beskrivas som analysläge ett. I det jag 
benämner analysläge två hämtar jag inspiration ifrån hermeneuti-
ken och tolkar resultaten som en process mellan helhet och delar 
(se t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman, 2005). I nedanstå-
ende figur fyra, försöker jag illustrera hur jag jämför intrigerna i de 
olika fem porträtten med varandra och hur jag låter allt insamlat 
empiriskt material i både delstudie ett och delstudie bilda helhet i 
tolkningsunderlaget. Uttryckt på annat sätt; delstudie ett bildar 
bakgrund till delstudie två i en tolkande process. 
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  Analys och 

  tolkning samt 

  kontextualisering   

    

 

 

Insamlade data:  Analys på tvären:  fem porträtt av följande 

Frågeformulär                       examinerade specialpedagoger: 
Intervjuer  Karin, Lisa, Marja, Nora, Petra 

Skriftlig fråga     

Dagbok     

Kollaborativt tolkande samtal   

     

   

 

 

Fig. 4. Tolkningsprocessen i analyssteg två. 
 
4.8 Validitet och trovärdighet  
Wittgenstein (1953) framhåller språkets olika normer och konven-
tioner, det som benämns språkspel. Utan detta språkspel skulle 
kommunikationen mellan människor sakna innebörd och mening. 
Det är i den mellanmänskliga, interpersonella, kommunikationen 
som eget och andras handlande tolkas och förstås och därigenom 
får innebörd och mening.  

 
Som en konsekvens av detta är frågan om innebörd och mening 

alltid en fråga om förhandling – inte ett konstaterande. Språket 

är alltså inte en spegel – snarare en del av en väv (Hydén, 1997, 

s. 15). 

 

Följaktligen är forskarens språk bara ett av möjliga språkspel och, 
om än innefattat i en maktstruktur, inte mera överensstämmande 
med något bakomliggande ”sant” än andra språkspel. Forskarens 
uppgift är att, genom att uppmärksamma språket (diskursen) i en 
kontext, undersöka hur människor förstår och ger olika begrepp 
och kategorier mening. Således förmedlar berättelsen både hur per-
sonen uppfattar sin värld, sig själv och andra.  Hydén (1997) po-
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ängterar att som forskare ”konstitueras både vi själva och den and-
re genom samtalet och berättandet” (a. a, s. 17). Forskaren finns 
alltså inte som objektiv betraktare, utan befinner sig som medkon-
struktör i samma meningsskapande värld som den andre. Riessman 
(1997) menar att samspelet forskare och intervjuad ger upphov till 
en del av texten. Berättelser kan också innehålla delar som är 
mindre klara och vid läsandet av dessa sker ett ständigt tolkande 
och omtolkande. Läsaren deltar i tolkningsprocessen och ”deltar i 
konstruktionen av dess mening” (a. a., s. 59). Alvesson och Sköld-
berg (1994) fokuserar frågor om innebörders betydelser och tolk-
ningen av dessa i samband med strävan att nå den signifikanta 
sanningen. Goodson och Numan (2003) i sin tur talar om tre nivå-
er av livet: det levda livet, livet som muntlig berättelse och livet 
som text. Ju längre bort ifrån den verkliga livserfarenheten, ju mer 
tolkar och konstruerar vi, menar de. I konstruktionerna sker en 
förflyttning från livszon till tolkningszon, den zon i vilken vi lever 
och verkar. Narrativerna är det som hjälper oss att förstå och 
handla i särskilda sammanhang, kontexter41. Narrativerna kan 
uppfattas utgöra ett spektrum av uppfattningar från helt sant till 
ingen sanning (a.a.).  

Cohen, Manion och Morrison (2000) poängterar tre kvalitets-
frågor vid bedömning av data inom livshistorieforskning, nämligen 
representativitet, validitet och reliabilitet och tar stöd i Plummers 
diskussion om vikten av att relatera empirin till en större popula-
tion så att resultaten inte kan riskera att ses som atypiska. Reliabi-
liteten beror på identifikation av risker för bias och möjligheten att 
i största mån undvika denna. Beträffande livshistoria gäller det att 
fundera runt både forskaren, informanten och på hur mötet mellan 
dessa iscensätts (a.a.). 

Kvale (1997) diskuterar validitet i termer av att kontrollera, ifrå-
gasätta och att teoretisera. Den kommunikativa validiteten avser 
den bildningssträvan vilken med sanning som förtecken utvecklas 
genom kommunikation i dialogen mellan forskaren och intervju-
personen medan den pragmatiska validiteten, enligt Kvale, går ett 
steg vidare genom att också betona förändring. 

 
                                                  
41 I detta resonemang, ser jag en koppling till episteme och techne (Saugstad, 2002, 2005). 
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Triangulering beskrivs av Cohen m.fl. (2000) som en ansats där 
två eller flera metoder att samla in data används. Metodtriangule-
ring används ofta inom studier av undervisning och pedagogik och 
betraktas där kunna tillföra mycket (a.a.). I föreliggande studie har 
eftersträvats metodtriangulering genom att i förstudien använda 
frågeformulär och i huvudstudien dels skrivna utsagor i form av 
dagböcker och andra texter och dels olika intervjuer och samtal. 

Connelly och Clandinin (1990) betonar att narrativer, såväl som 
mycken annan kvalitativ forskning, inte bör pressas in i kriterier 
såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, vilka de menar är 
kriterier för forskning av annat slag. Istället framhåller de kriterier 
som sannolikhet (verisimilitude) och överförbarhet (transferabili-
ty). Malm (2003) diskuterar i sin avhandling studiens trovärdighet 
(trustworthiness) i termer av att identifiera och diskutera risker för 
bias. Angående diskussionen om sanningsbegreppet i kvalitativa 
intervjuer och narrativ forskning, kan, i sammanhanget, också re-
fereras till den diskussion som Randall och Phoenix (2009) för. De 
menar att informanterna inte berättar ”sanningen” om med den 
avses exakt återberättande av det som har inträffat. Istället, menar 
även de, att begreppet trovärdighet är mera relevant. Informanter-
na berättar så trovärdigt de kan och samtidigt som de, under berät-
tandet, öppnar upp vägar för reflektion antingen då eller senare. 
Denna öppning kan då i sin tur leda fram till en djupare förståelse 
(se också Goodson & Numan, 2003). 

Studiens resultat och de tolkningar som här presenteras får, som 
tidigare omnämnts, ses i ljuset av min egen livsberättelse (se vidare 
avsnitt 4.3 ovan) och den (för)förståelse jag har. 

Det är, menar Goodson och Sikes (2001), betydelsefullt att stu-
dien innefattar personer med olika uppfattningar. Är detta tillgo-
dosett kan en viss mättnad i insamlandet av berättelser uppstå efter 
fem, sex intervjuer. I föreliggande studie kan analysmaterialet sägas 
visa en bredd i föreställningar och uppfattningar. Tilläggas kan 
även, som min egen reflektion, att inte någon av berättelserna kan 
sägas vara den andra helt lik. Inte heller kan jag säga att någon av 
berättelserna är identisk med ”min egen berättelse”. 

Det är inte forskaren utan den som berättar som äger det berät-
tade menar Hydén (1997). Heyman (1998) pekar på att forskarens 
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trohet mot data samt berättelsernas meningsfullhet är två avgöran-
de kvalitetsaspekter i narrativ såväl som i all kvalitativ forskning. 
  
4.9 Etiska ställningstaganden 
Som medkonstruktör av en berättelse måste forskaren komma nära 
en annan människas erfarenheter och tankar för att därigenom 
söka ta del av dennas förståelse av sitt liv (Heyman, 1998). Thoms-
son (2002) poängterar den betydelse intervjun kan ha för deltaga-
ren. Relationen mellan forskaren och den andre har en alldeles sär-
skild karaktär. Den är på samma gång skör och tillitsfull.   

Jag ser det som att de etiska ställningstagandena gäller under 
hela undersöknings- och skrivprocessen. Jag har utgått ifrån Veten-
skapsrådets (2002) riktlinjer för forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap: informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

När det gäller informationskravet presenterade jag personligen 
studien och dess syfte för studerandegruppen, en halvklass åt gång-
en. Insamlingsmetoderna beskrevs och gruppen fick tillfälle att stäl-
la frågor. Det var helt frivilligt att deltaga i studien, vilket i sin tur 
innebär att kravet på samtycke kan anses vara uppfyllt. Dessutom 
ingick varken frågeformulär eller annat insamlat empiriskt material 
som någon obligatorisk del av den specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningen. Det gjordes från början också klart att det var 
möjligt att avbryta sin medverkan i studien när som helst. Konfi-
dentialitetskravet kan anses uppfyllt genom att avidentifieringen av 
personerna och deras uttalanden och uppfattningar är anonymise-
rade så långt det är möjligt. Slutligen upplystes samtliga av de i ur-
valsgruppen ingående studerande från början hur det empiriska 
materialet skulle komma att användas.  
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5 DELSTUDIE ETT:  
UNDER UTBILDNINGSTIDEN 

I en förstudie (Lansheim, 2007) till föreliggande avhandling delgav 
trettiofyra blivande specialpedagoger sina tankar om ett föreståen-
de yrkesuppdrag och om det kommande mötet med barn och deras 
olikheter genom att dels förhålla sig till sex påståenden och dels 
genom att besvara fyra frågor i ett frågeformulär. Svaren på fråge-
formulärets påståenden samt de studerandes utsagor sammanställ-
des och redovisades utifrån de tre dimensionerna innehåll, riktning 
och aktör (a.a.). I nämnda frågeformulär fick de studerande också 
ange om de var villiga att medverka i huvudstudien. Fjorton av de 
blivande specialpedagogerna från samma studerandegrupp som 
den i förstudien önskade deltaga och ingick därför under samma 
termin i en intervjustudie i vilken de studerande ytterligare gavs 
möjlighet att bl.a. utveckla och fördjupa resonemangen utifrån frå-
geformuläret.  

Intervjuerna sammanställdes genom att utgå ifrån de olika tema-
na i intervjuguiden (se bilaga 3) samt genom att induktivt söka un-
derteman i de blivande specialpedagogernas berättelser. Samman-
ställningen av dessa berättelser återfinns i avsnitten 5.1.1-5.1.4 
nedan följd av en sammanfattning under avsnitt 5.2.  

När det återstod ungefär en månad av utbildningstiden blev de 
fjorton blivande specialpedagoger, vilka tidigare blivit intervjuade, 
ombedda att skriftligt besvara en öppen fråga där de ombads skri-
va ned sina reflektioner om hur de såg på kommande prioriteringar 
i utövandet av det specialpedagogiska uppdraget. Denna fråga be-
svarades av nio av de fjorton blivande specialpedagogerna. Sam-
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manställningen av dessa utsagor återfinns i avsnitt 5.3 nedan. I av-
snitt 5.4 följer slutligen en sammanfattning av hela delstudie ett.  

I linje med den narrativa ansats jag använt mig av, och i vilken 
tonvikten ligger på att ”göra röster” hörda, har jag valt att i redo-
visningen, använda mig av många direkta citat. Intervjucitaten re-
dovisas med kategori av lärare (där F betecknar grundutbildning 
som förskollärare eller fritidspedagog och L betecknar grundut-
bildning som lärare) samt intervjunummer. Se också den översiktli-
ga presentationen av deltagare i denna del av studien (bilaga 2).  
 
5.1 Intervjuerna under utbildningstiden –  

de studerandes berättelser 
Fjorton av de trettiofyra blivande specialpedagoger vilka besvarade 
frågeformuläret under sin andra studietermin ville också medverka 
i en intervju samma termin. Intervjuerna som hade en öppen form 
och mest kan betecknas som de studerandes berättelser om tidigare 
yrkeserfarenheter, om den specialpedagogiska utbildningstiden, 
tankar om ett kommande yrkesuppdrag samt tankar om mötet 
med barn/elever och deras olikheter, analyserades utifrån helhet 
och delar och redovisas här i avsnitten 5.1.1 - 5.1.4 under temana 
Bakgrund till att söka utbildningen, Tankar om utbildningens in-
nehåll, På väg mot en yrkesidentitet samt Möten med barn/elever 
för att i avsnitt 5.2 mynna ut i en sammanfattning. 
 
5.1.1 Bakgrund till att söka utbildningen 
De studerande uttryckte en eller flera olika bakgrundsfaktorer vil-
ka hade påverkat dem att söka sig till den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen. Dessa bakomliggande faktorer kan uttryck-
as som  
 kritiska händelser i tidigare yrkesliv,  

 sökandet efter djupare och bredare teoretisk och praktisk kun-
skap, 

 viljan att anpassa och underlätta för samt hjälpa barn, 

 strävan efter struktur och mening i och med det kommande yr-
kesuppdraget. 

De studerandes utsagor handlade således dels om att söka sig ifrån 
en komplex arbetssituation och dels om att söka en utökad kompe-
tens och ett nytt yrkesuppdrag.  
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Kritiska händelser  
Det kan ju också vara att vad jag har förstått så är det många 

som är lite trötta på sitt jobb. Vill vidare liksom. Känner att nu 

har jag jobbat med detta så länge att nu vill jag liksom vidare-

utveckla mig på något vis (F, 02) 

 

De studerandes berättelser om en komplex arbetssituation i försko-
la och skola handlade oftast om brist på tid och resurser men även 
om hierarkier på arbetsplatserna. Några av dem beskrev hur för-
skollärare och fritidspersonal kan uppfatta sin situation i skolan. 

 
/---/ Alltså jag kan ju se det lite också som det här mellan för-

skollärare och lärare. När vi kom in i skolan. Att på många 

skolor blev det att förskollärarna även om vi skulle vara jämlika 

så var det en underordnad. Att lärarna var högre än förskollä-

rarna var… i vissa klasser. Sedan i vissa klasser så var det inte 

det för lärarna var helt annorlunda (L, 14). 

Där har ju ledningen och jag delade uppfattningar för dom vill 

bara att det ska vara den pedagogiska personalen, det vill säga 

inte fritidsledare och barnskötare. Och det tycker jag är fel. För 

jag tycker också att dom emellanåt behandlas som andra klas-

sens medborgare. Och det är inte rätt. Dom är i verksamheten 

precis lika mycket som vi. Okej att vi kanske har en djupare 

kunskap om varför vi gör vissa saker men dom har ju en arbets-

livserfarenhet som inte tas riktigt till godo (L, 08). 

 

Flera av de studerande berättade om kritiska händelser i yrkeslivet 
efter grundutbildningen. Kvaliteten i den verksamhet där de hade 
befunnit sig ansågs vara avhängig den tid och de resurser som 
fanns att tillgå. De stora barngrupperna framhölls ofta, då särskilt 
av dem med förskollärarexamen, som en bidragande faktor till vi-
kande kvalitet.  

En av de studerande med förskollärarbakgrund berättade om 
hur hon för några år sedan hade varit med om att bygga upp verk-
samheten med förskoleklasser i kommunen där hon arbetade. Efter 
att vid start ha varit mycket entusiastisk, och tyckt att det skulle 
vara roligt och stimulerande att komma in i skolan, fann hon så 
småningom situationen ohållbar. Verksamheten bestod av trettio 
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sexåringar i ett rum i förskoleklassverksamhet på förmiddagen för 
att på eftermiddagarna innefatta sextio barn, då i fritidshemsverk-
samhet. Den pedagogiska verksamheten, särskilt på eftermiddagar-
na, fick ta stryk. Förskolläraren talade med ledningen men ansåg 
inte att hon fick något större gehör därifrån. 

 
Ja jag sa ju det att ni kan lika gärna anställa en ABAB-vakt. För 

det jag gör här, jag ansvarar inte för det jag sysslar med här. 

Och det… jag blir fortfarande ledsen, alltså jag blir fortfarande 

ledsen när jag pratar om det för det var hemskt (F, 03). 

 

Till slut lämnade den ovan citerade förskolläraren sin tjänst för att 
istället under en period arbeta på kontor. Detta upplevdes av henne 
som en befrielse inte minst eftersom den största skillnaden mot ti-
digare var att hon då fick mera ork att ägna sig åt sina egna barn. 
Dock upplevdes kontorsarbetet efter hand något enahanda. 

 
Jag saknade ju barnen när jag liksom kom upp och så. Och jag 

hade sökt in till specialpedagogutbildningen en gång innan, då 

när jag kände att jag ville göra något annat, men jag kom inte 

in. … men sedan var det någon jag träffade som sa nej, men har 

du inte sökt, dom tar in, nu har jag hört att dom inte tar in på 

behov längre. Så därför hamnade jag här. Och det är jag glad 

för nu. Nu är jag jätteglad för nu har jag hamnat rätt igen (F, 

03).  

 

En annan av de studerande, med bakgrund som lärare, diskuterade 
skillnaden mellan skolledningens på hennes skola intentioner be-
träffande ny organisation och hennes personliga upplevelser beträf-
fande arbetslagsarbetet. Efter att tidigare ha arbetat tillsammans 
med ämneskolleger i många år, skulle hon i samband med en orga-
nisationsförändring samarbeta med andra kolleger i ett nybildat 
arbetslag.  

 
Att som nu i arbetslaget, det har tagit död på kreativiteten. Det 

jag tyckte var roligt innan, jag har liksom hela tiden försökt ut-

veckla min undervisning, jag har gått på fortbildning, läser 

mycket pedagogik och så där och det är det som jag har tyckt 
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var roligt. Nu i arbetslaget, det är sådan … Alltså bara det att vi 

ska tvingas ihop ett antal personer. Vi har inte valt varandra. 

Alltså det är som man slocknar på något sätt. /---/ Vi har inget 

gemensamt alls och vi ska sitta nu och samarbeta och känna en-

tusiasm och allt det där. Det fungerar inte så. Tillvaron fungerar 

inte så (L, 09). 

 

Hennes upplevelser var en alltför styrande skolledning och ett ar-
betslagsarbete som blev alltför inrutat utan egentliga möjligheter 
till spontanitet och kreativitet. 

 
Det finns inte tillräckligt utrymme för mig själv på något sätt. /-

--/ Jag känner det också att man kan inte vara … man måste 

vara någon sorts genomsnittsperson ungefär (L, 09). 

 

Det första hon kommer att vilja verka för som specialpedagog, 
menade hon, är att återinföra demokratin i arbetslaget.  

 
Sökandet efter djupare och bredare teoretisk och praktisk kunskap 
För flera av de studerande hade strävan efter både djupare och 
bredare teoretisk kunskap gjort att de redan under tidigare yrkesliv 
sökt kunskap på olika sätt, t.ex. genom litteraturstudier.  
 

Jag har alltid trivts med att läsa och studera (L, 09). 

Men sedan så är det så här att jag tycker om att gå i skolan, 

alltså att själv gå i skolan (L, 13). 

 

Drivkraften till kunskapssökandet uttrycktes av de studerande ofta 
som möjligheten att få svar på frågan varför barn var i svårigheter, 
eller av några alternativt uttryckt som barn som hade svårigheter.  

 
Och det har alltid intresserat mig att ta reda på liksom vad kan 

detta bero på och varför beter han och hon sig på det här viset. 

Så det har liksom börjat att jag har självmant sökt dom här sva-

ren och läst och haft mig hemma liksom och tyckt att det har 

varit intressant (F, 06). 
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Då orsaken till svårigheterna hade förklarats menade de studeran-
de att lösningar skulle kunna vara lättare att finna. Verksamheten 
ute hade av flertalet dock inte upplevts innefatta tillräckligt med tid 
för fördjupning och diskussion. 

 
/---/ Och sedan om det är något som händer med ett barn så vill 

du liksom gå till djupet med det och så här liksom. Och verkli-

gen veta varför beter sig det barnet så här. Och det var lite så 

jag halkade in på denna utbildningen (F, 04). 

 

Flertalet av de studerande uttalade insikten om att det skulle kom-
ma att bli nödvändigt att fortbilda sig för att hålla sig á jour även 
efter den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen.  

Några av de studerande hade redan före den specialpedagogiska 
utbildningen arbetat med specialpedagogisk verksamhet. För någon 
innebar utbildningen möjligheten att få utökad innehållslig kompe-
tens, medan den för en annan av de studerande innebar ett tillfälle 
att legitimera sin kompetens. 

 
Jag hade hela min tjänst som resurslärare, svenska två-lärare, 

fuskade i specialpedagogik. På det som blev över. Övertimmar 

plockade jag. /---/ Och sedan i och med att jag har jobbat med 

barn med behov av stöd nästan hela tiden så har jag känt att … 

jag har inte kunnat hjälpa dom fullt ut (L, 14). 

Alltså jag har ju stött på så mycket problem med skolorna och 

… nu talar jag då om vanlig grundskola, och jag tycker att jag 

behövde också vidareutbilda mig rent teoretiskt. Så tycker jag 

att jag är ganska välutbildad praktiskt och erfarenhetsmässigt 

men jag vill också ha en teoretisk grund. Så tyckte jag att det 

var dags för det, att få det på papper. Och så fördjupa mig (L, 

12). 

 

Ytterligare en av de studerande menade att hon egentligen redan 
som klasslärare arbetat som specialpedagog i klassrummet. 

 
Jag tror nog att det var det att jag märkte att hon inte hängde 

med. Och då måste man ju ta till en annan strategi, så att när 
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jag gick den här utbildningen så förstår jag att jag har jobbat 

som specialpedagog i min egen klass (L, 08). 

 

Viljan att anpassa och underlätta för samt hjälpa barn 
En majoritet av de studerande framhöll strävan att hjälpa barn som 
en viktig bakgrundsfaktor till att söka den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen.  

 
Och jag kan tänka mig att dom flesta som söker utbildningen, 

som är här dom tänker på barnen i första hand när dom söker 

den (F, 10). 

 

Dessutom uttryckte flertalet att de länge haft ett särskilt intresse av 
barn i behov av särskilt stöd. 

 
Så det var ingen ny tanke. För jag har känt under tiden jag har 

jobbat så har jag dragit till mig barn med speciella behov. Det 

har gärna blivit så i dom verksamheter jag har jobbat i att det 

är jag som liksom har fått ta hand om dom (F, 06). 

Jag har alltid månat om dom barnen som har lite jobbigare och 

svårare och så. Stöttat dom. (F, 07). 

 

Det är viktigt, menade samtliga, att genom pedagogiska åtgärder få 
barnen att känna sig hjälpta och stärkta i sin självbild. Att barnen 
mår bra kan vara viktigare än att de kan läsa menade någon. 

 
Det finns otroligt mycket mer som faktiskt är kunskap. Som 

faktiskt är mycket viktigare. Även om det är viktigt att kunna 

läsa så kan jag säga det: Skit i om du inte kan läsa bara du mår 

bra. Bara du känner dig hel liksom (F, 01). 

 

Strävan efter struktur och mening i och med det kommande yrkes-
uppdraget 
Genom att söka den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
fanns förväntningar om ökad struktur och mening i den komman-
de yrkesutövningen vilka var nära kopplade till att hjälpa barn. 
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Det är väl som dom brukar säga att det är inte meningen att 

man ska hjälpa alla utan man kan hjälpa någon så är det myck-

et vunnet bara det (L, 12). 

 

Som tidigare framkommit uppfattades det av samtliga blivande 
specialpedagoger som meningsfullt att arbeta nära barn och hjälpa 
dem men det förekom även föreställningar om att kunna vara be-
hjälplig på flera nivåer. 

 
För nu är det både skolpersonalen som behöver mig, ledningen 

behöver mig, men även ju klassen och barnen behöver mig. Så 

nu blev det ett bredare område. Men jag ser mig själv som ett 

redskap. Som en liten pusselbit i det hela. Så man kan hjälpa på 

något sätt (F, 05). 

 

Det fanns uttryck för att den specialpedagogiska påbyggnadsut-
bildningen var meningsfull för den enskilda eftersom den dels ger 
möjligheter till fördjupning och utredning genom mera tid och dels 
större möjligheter att påverka. 

 
/---/ sedan att verkligen utreda och gå på djupet som jag då 

tycker för min del är det som skulle vara väldigt intressant (F, 

06). 

Jag kan se man har lite mer möjlighet att förändra, göra sig lite 

mer hörd … (F, 04). 

 

5.1.2 Tankar om utbildningens innehåll  
Intervjuerna genomfördes då de studerande var mitt i sin andra av 
tre terminer. Detta medförde att det fanns uttryck för många tan-
kar om utbildningens utformning och innehåll. De studerandes 
tankar faller nedan ut i följande underteman: Att vara mitt uppe i 
utbildningen, Att känna sig stärkt eller inte samt Om förändringar 
av utbildningens innehåll. 

 
Att vara mitt uppe i utbildningen 
En majoritet av de studerande uppgav att de kände sig mer eller 
mindre nöjda med utbildningen vilken bedömdes vara av övervä-
gande god kvalitet. Några av dem hade redan innan start känt till 
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hur den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen innehållsmäs-
sigt är utformad, för de flesta av dem kom innehållet dock som en 
överraskning, medan ytterligare någon gav uttryck för att inte ha 
haft några specifika förväntningar. 

 
Jag blev lite förvirrad alltså för att jag hade förväntat mig … 

Egentligen hade jag inte så många förväntningar för att jag viss-

te inte allas [alla delkursers innehåll]. Jag bara liksom sökte för 

att se vad det var. Tänkte att ett och ett halvt år det kan man 

liksom… (F, 02). 

 

De flesta av de studerande upplevde det faktiska utbildningsinne-
hållet som positivt eftersom det gav utrymme för personlig utveck-
ling av ett förhållningssätt. 

 
Nämligen att det är så viktigt och att det är det som betonas 

här. Att jag måste ta ställning på något sätt va. Och att det är 

någon typ av förhållningssätt (L, 09). 

 

I några av intervjuerna framkom att de studerande upplevde att det 
fanns likheter mellan specialpedagogik och förskolepedagogik och 
att de uppfattade en skillnad i hur studerande med förskollärar- 
och lärarbakgrund inriktar sig. 

 
Men man är kanske som förskollärare mycket mer, som jag 

uppfattar det, öppen för nya idéer och vill lära sig också så här. 

Och ser kanske på ett annat sätt på barn och på utveckling. Om 

man väljer att bli lärare så ser man kanske mer sitt ämne som 

intressant (F, 11). 

 

En av de studerande, med dubbel kompetens som både förskollära-
re och lärare, menade att hennes utbildning och erfarenheter som 
förskollärare ofta blev framträdande i olika diskussioner under ut-
bildningen. 

 
Och så har jag fått höra här nu av … när jag har suttit i mina 

basgrupper och diskuterat att dom har … att jag har kanske 

tyckt lite mer som dom [förskollärarna] också har känt och då 
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har dom tyckt att du tycker nog så för att du är förskollärare i 

botten (L, 13). 

 

Emellanåt skymtade det fram kritik mot utbildningen som ansågs 
vara enkelspårig. Dessutom fanns tankar om att utbildningen ännu 
mera borde utgå ifrån de yrkeserfarenheter som de studerande 
hade med sig in till utbildningen. Några gav uttryck för uppfatt-
ningen att utbildningen söker forma en särskild typ av specialpeda-
gog. 

 
Ja överlag så har dom ju hela tiden poängterat att se nu till att 

ni inte bara kommer ut och undervisar. Nu är specialpedagog-

utbildningen ny och nu ska ni göra mycket mer än så (F, 10). 

Det känns som om dom vill föra in oss på ett spår och det för-

står ju jag att dom har fått ett uppdrag här att så och så, sådana 

specialpedagoger är det vi behöver ute i verksamheten, men jag 

kan sakna det här som … när vi var ute och praktiserade, var 

fem dagar på en särskola, som jag aldrig har varit på förut, så 

det var … Den verksamheten tyckte jag jättemycket om (F, 03). 

 

Att känna sig stärkt eller inte 
För flera av de studerande upplevdes den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen som positiv genom att utbildningen gav ut-
rymme för eftertanke och reflektion.  

 
Rent personligt har den [utbildningen] påverkat mig. Men den 

har också påverkat mig så att jag har fått sorterat mina kun-

skaper (F, 01). 

Jag tycker man har fått en bra medvetenhet om varför man gör 

grejer som jag inte hade innan (F, 02). 

 

Många av de studerande menade att de kände sig stärkta genom 
utbildningen, både genom att de blivit bekräftade i de tankegångar 
de tidigare hade haft och att de genom utbildningen förstått sitt 
handlande bättre. De studerande uttryckte sig ofta i termer av att 
inse att de har ”tänkt rätt” redan tidigare och nu under påbygg-
nadsutbildningen ha fått bekräftelse på detta. 
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Nej men jag tycker att man har börjat tänka på ett annat vis 

och … man lägger det liksom inte på barnet utan … Så jag har 

tänkt lite i de banorna innan men jag har fått bekräftelse, det 

kan jag säga. På att jag faktiskt har varit på rätt spår när jag 

tänkt … eller rätt och rätt … som man tänker idag om det (F, 

07). 

Och det är jag ju inte ensam om att tycka att man är ju fylld av 

visioner och idéer och kämpaglöd. Verkligen (L, 14).  

 

En motbild till denna är de funderingar som kom fram att det är 
några av de studerande som istället känt sig alltmera osäkra under 
utbildningens gång. Det framkom också en osäkerhet inför vad det 
blivande uppdraget skulle komma att innehålla för arbetsuppgifter.  

 
Det kan jag ju säga att jag är inte riktigt i fas med utbildningen  

just nu /---/ För att jag sökte ju den för att jag kände att jag ville 

ha mer kunskap om dom här barnen och kanske lite mer strate-

gier och det är ju faktiskt, som det känns nu, den minsta biten 

av utbildningen jag har fått (F, 10). 

Och nu när man går utbildningen och många vänner och be-

kantar frågar. Det är liksom inte enkelt för speciallärare, ja jag 

sa att jag ska bli en sådan fröken som hjälper barn som har lite 

svårt att lära sig läsa och skriva kanske så. Men så enkelt är det 

ju inte. Och det är många som rynkar på ögonbrynen och … 

Vad ska du egentligen göra? Och det vet jag ju knappt själv (L, 

14). 

Det känns lite … jag får lite panik. Nu är det ledarskap och se-

dan är det liksom examensarbetet. Men sedan är det ju intres-

sant med kommunikation. Det är ju väldigt intressant så jag ska 

ju inte säga så, men man behöver lite andra bitar också (F, 03). 

 

Upplevelsen av en diskrepans mellan utbildningens innehåll och 
mål och erfarenheter från tidigare yrkesliv gjorde sig också gällan-
de.  

 
Jag har ju fått alla mina tankar bekräftade här. Men det här är 

långt ifrån min verklighet (L, 09). 
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Kritik framfördes mot en emellanåt bristfällig återkoppling av ex-
aminationsuppgifter under utbildningens gång. 

 
Man har inte kunnat följa förstår du sin lärprocess själv så som 

man vill att vi ska jobba. Att vad är det jag behöver förbättra, 

vad kan jag göra bättre, vad klarar jag jättebra. Det vet man 

inte. Nu står det bara ett betyg och man får liksom inte del i 

vad är det liksom … (F, 07). 

 

Även innehållet i betygskriterierna hade uppfattats som vagt av ett 
flertal studerande. 

 
Så de har betygskriterierna men vi har inte fått redskapet hur vi 

ska nå dit. Och det är ungefär som att ge en bil men man får 

inte körkort (L, 08). 

 

Samtliga menade att för att kunna erhålla specialpedagogexamen 
måste även fortsättningsvis finnas krav på flerårig yrkeserfarenhet, 
eftersom just erfarenhetsanknytningen upplevdes som viktig.  

 
Nu med den erfarenheten som man har i bagaget med sig kont-

ra den kunskap som man inhämtar här. Det finns jämt en liten 

Pelle eller en liten Lisa som man kan koppla mycket av den 

kunskap som jag får här. Och det är … då känns det liksom ge-

nast som ett sammanhang va. /---/ Utan ju längre jag har gått 

här ju mer övertygad blir jag hur viktigt det är och vilken stor 

roll och funktion specialpedagogen har när den kommer ut (F, 

06).  

 

Om förändringar av utbildningens innehåll 
Det som mest efterlystes var mera praktik i form av studiebesök 
och auskultationer samt mera praktiska inslag under utbildningsti-
den. Dessutom framfördes önskemål om att utbildningen inte skul-
le vara så inriktad på grundskolan, då främst mot grundskolans ti-
digare skolår, utan även inrikta sig mot äldre elever. 

Då det gäller upplevelser av det utbildningsinnehåll som behand-
lar läs- och skrivteorier förekom delade uppfattningar. Dels var det 
de som ansåg att utbildningen var för inriktad mot läs och skriv, 
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dels fanns det de som tyckte motsatsen. Genomgående var det 
bland de studerande med annan grundutbildning än lärare som fö-
reställningar om kommande svårigheter då det gällde att arbeta 
med läs och skriv uttrycktes. 

 
Förväntningarna före utbildningsstart för några av de studerande 

hade varit mera inriktade på metodik t.ex. i form av tester och 
läsmetodik. 

 
Jag skulle vilja haft ännu mer att man får prova och testa och 

göra dom här olika testen. Att man inte bara blir förevisad dom 

(L, 08). 

 

Det som av några studerande saknade i utbildningen var mera 
handgripliga tips på metodiska tillvägagångssätt.  

 
Alltså direkt – hur gör vi – det är väl det som många av oss allt-

så har trott och hoppats. Vi har fått otroligt mycket, jag tycker 

att det är en bra utbildning. Men man är nästan lite löjlig i det 

här att – hur gör jag, ge mig ett tips på hur jag ska … Konkreta 

tips (L, 14). 

 

Ytterligare en annan studerande menade att det egentligen inte var 
metodiska lösningar hon behövde utan istället erfarenheter som 
kunde ge henne vägledning i hur hon skulle möta barn med funk-
tionshinder. 

 
Inte kanske så mycket metoder så som jag har hört att andra 

har tänkt sig få, utan mer … insikt om olika … dels olika funk-

tionshinder så här liksom: barn med hörselskada, vad är det för 

specifikt man behöver tänka på liksom och, ja … På andra sätt 

liksom. Mer att … ja, vad ska man säga … vad man behöver 

tänka på något sätt. Och sedan metoder kan man utveckla ut-

ifrån det liksom (F, 11). 

 

Några studerande önskade flera kommunikations- och konfliktlös-
ningsteorier, mera matematik samt föreläsningar runt gruppdyna-
mik medan många ville ha mera estetiska inslag, t.ex. bild, musik 
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och annat skapande. Flera framförde synpunkter på att utbildning-
en var alltför skolinriktad och efterlyste t.ex. mera om habilitering 
och ett ”holistiskt perspektiv”, ett helhetsgrepp där inte bara skol-
tid utan även fritid fanns med. 
 
5.1.3 På väg mot en yrkesidentitet 
De studerande blickade dels tillbaka på den del av utbildningstiden 
som förflutit och dels framåt mot den kommande yrkesidentiteten 
genom att betona personligt färgade perspektiv, uttrycka funder-
ingar om egna och andras förväntningar och om inriktningen i den 
kommande yrkesidentiteten samt tankar om att arbeta som genera-
list eller specialist. 

 
Personligt färgade perspektiv 
Några av de studerande gav uttryck för föreställningen att den per-
sonliga inriktningen skulle komma att spela stor roll i den framtida 
yrkesutövningen. 

 
Och det är som man säger att vi har alltid själv som pedagoger 

en roll i sammanhanget så att säga vad det blir av det. Ja sedan 

kanske man glömmer bort hur mycket vi själva … vi påverkar 

kanske till femtio procent en relation vad som händer eller 

byggs upp (F, 10). 

 

Även om den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen innehål-
ler alla de tre kompletterande inriktningarna, undervisning, hand-
ledning och utveckling, menade flertalet studerande att den egna 
personligheten kommer att ha betydelse för tonvikten i de kom-
mande arbetsuppgifterna. 

 
Jag tror det är personligheten som avgör det. För utbildningen 

har ju alla tre, men… (F, 05). 

 

Ett exempel på hur den egna inriktningen kunde vara klar redan 
före utbildningsstart är detta: 

 
När han [kursledaren] liksom berättade vad en specialpedagog 

… vad specialpedagogernas yrkesroll är i förhållande till den 
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nya utbildningen, så tänkte jag att det vill jag inte jobba med. 

Det vill jag inte. /---/ För jag tänkte att jag ville jobba i en sär-

skoleklass. Jag ville ha en klass. Jag ville inte jobba med hand-

ledning, jag ville inte jobba med utveckling, jag ville jobba i den 

här klassen. Det var ju det jag ville. Men så tänkte jag Usch nu 

känner jag mig som en svikare. Nu sviker jag ju liksom det som 

är intentionen med den här utbildningen. /---/ Alltså jag är ju en 

tänkare så jag tänkte och tänkte och tänkte och sedan så tänkte 

jag ja ja, han [kursledaren] kan säga vad han vill, jag gör som 

jag vill ändå. Alltså liksom för det är ju jag. Jag måste ju känna 

för det här och det kommer alltid att behövas lärare i särskolan. 

Och det kommer att finnas en plats för mig även om jag går den 

här utbildningen (F, 01).  

 

För andra studerande uppfattades utbildningen ha inneburit mera 
påverkan och en kommande yrkesidentitet hade börjat växa fram. 

 
Men så samtidigt så hela utbildningen har snurrat runt allting i 

huvudet på något sätt. Alltså man har blivit lite ja … Jaha, kan 

man jobba … Det finns så många sätt att jobba på. Det är ju 

vad jag gör det till kan jag känna. Att det är väldigt flexibel ut-

bildning på det sättet (F, 04). 

Utan ju längre det har gått här ju mer övertygad blir jag hur 

viktigt det är och vilken stor roll och funktion specialpedagogen 

kan ha när den kommer ut. /---/ Däremot har jag fått min in-

riktning på vad jag skulle kunna tänka mig att jobba inom och 

vikten av det. Det har liksom klarnat under resans gång (F, 06). 

 

Det förekom uttalanden som visade att en förändring av inrikt-
ningen vuxit fram under utbildningstiden. 

 
Utan nu är man inne i vad vill jag göra när jag kommer ut och 

undervisar. Så det får man bearbeta lite nu – vill jag jobba med 

utveckling som inte alls var min tanke från början, utan min 

tanke var ju helt att jobba med barn när jag sökte utbildningen 

(F, 10). 
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Det kan konstateras att det i ovanstående citat görs en åtskillnad 
mellan att arbeta med barn kontra med utveckling. 

Endast några få av de studerande fokuserade vikten av att kom-
municera med föräldrarna. En av dem hade egna erfarenheter av 
att kommunikationen med skolan inte hade fungerat då det gällde 
hennes egna barn. 

Men samtidigt så har jag känt det här oförståendet, att man inte 

har blivit förstådd inom skolan. Där skulle jag vilja arbeta. Nu 

har jag liksom föräldraperspektivet också så jag får ju arbeta på 

något sätt att förbättra skolan … så att inte andra ska möta det 

jag har mött (F, 11). 

 

Egna och andras förväntningar 
Det förekom uttryck för att de egna förväntningarna på de praktis-
ka arbetsuppgifterna skulle kunna komma i en meningsbrytning 
mot ledningens och kollegernas, dock menade flertalet att det var 
viktigt att inta en ödmjuk och lyssnande position åtminstone i bör-
jan av det nya uppdraget.  

 

I mina tankar så har jag redan prioriteringar, men sedan hur det 

kommer överens med verkligheten det vet jag inte riktigt, men 

visst har jag det. Men först så måste jag, ja, komma överens 

med skolans verklighet och så småningom bygga upp och an-

passa både mina kunskaper, skolans behov och allt. Så om det 

är möjligt och stämmer överens med mina prioriteringar då är 

jag väldigt lyckligt lottad (F, 05). 

 

Det fanns uttalanden om att andras förväntningar skulle kunna bli 
dem som dominerade verksamheten.  

 
Alltså alla tre [undervisning, handledning, utveckling] är lika in-

tressanta tycker jag. Jag tycker mig märka nu på utbildningen 

att väldigt många är mest intresserade av att undervisa. Men jag 

tycker att dom andra är minst lika intressanta. /---/ Ja, alltså jag 

skulle trivas, det skulle passa mig perfekt med dom här tre be-

nen. Ja men som jag sa – verkligheten, jag tänker på verklighe-

ten så blir jag nedslagen (L, 09). 
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Andra egenskaper som de studerande angav som viktiga för speci-
alpedagoger var att vara inkännande, flexibel och tålamodig. Vida-
re framhölls egenskaperna modig, stark, banbrytande, kreativ, tyd-
lig och rakryggad som ytterligare betydelsefulla egenskaper hos 
specialpedagoger.  

Majoriteten av de studerande menade att de direkt ville börja 
arbeta som specialpedagoger efter utbildningens slut men motbil-
den förekom också. Så menade t.ex. en av de studerande, med 
bakgrund som förskollärare, att det skulle vara bättre att först lära 
känna skolan som kultur före en eventuell tjänst som specialpeda-
gog i denna. Det förekom också föreställningar om skolans organi-
sation som mera rigid än förskolans.  

 
Och då får man fundera på orkar jag vara den banbrytande 

person som kommer ut och ska försöka förändra den konserva-

tiva världen i skolan (F, 10). 

 

Ofta återfanns en koppling mellan grundutbildning och föreställ-
ningar om den kommande verksamheten som specialpedagog. Stu-
derande med förskollärarbakgrund var av uppfattningen att deras 
kompetens fanns för arbete bland de yngre barnen och att det 
främst var där de fortsättningsvis skulle arbeta, nu som specialpe-
dagoger. Inriktningen av arbetsuppgifter kunde gärna vara hand-
ledning eftersom många av dem hade goda erfarenheter av vad det-
ta hade tillfört dem från tiden då de arbetade som förskollärare. 
Studerande med bakgrund som fritidspedagoger hade tankar både 
på arbete inom grundskolan och särskolan medan studerande med 
lärarbakgrund främst funderade på att arbeta som specialpedago-
ger inom grundskola - eller gymnasieskolan. 

 
Jag tycker också att det skulle vara svårt att komma ner till, ja, 

förskolan och lågstadiet eftersom jag inte har den erfarenheten i 

botten. Och det måste ju vara samma sak för förskollärare och 

lågstadielärare att komma upp som till gymnasiet (L, 09). 

 

Gemensamt för alla yrkesbakgrunderna var att det inom samtliga 
grupper förekom studerande som kunde tänka sig att arbeta dels 
med vuxna och dels inom särskolan och inom habilitering. Något 
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annat som var gemensamt för de studerande var insikten om att de 
redan vid anställningsintervjun måste vara klara över vilken inrikt-
ning de önskar och vilka uppdrag de kan ta på sig. 

 
Jaa det är ju det viktiga att man verkligen tänker igenom vad 

jag kan ställa upp på och vad … så att det är klart. Dels vad jag 

anser och vad rektor anser. /---/  Det som jag tycker är så posi-

tivt det är att man får tänka själv. För det har jag ju alltid velat 

tänka själv. Och det är det jag menar att har jag inte klurat ut 

på, något sätt vad jag vill när jag slutar här då är det … då blir 

det knepigt när jag kommer ut för då kommer det här att glida 

på något sätt. Har jag inte det klart för mig när jag sitter och 

pratar med min blivande chef så blir det svårt att hålla en linje 

(L, 09). 

 

Tolkning av det specialpedagogiska uppdragets inriktning 
Uppfattningarna om det kommande specialpedagogiska uppdragets 
inriktning var skiftande. De flesta var medvetna om att förvänt-
ningarna i skolan ofta var undervisning. Bland de studerande fanns 
exempel på föreställningar om vikten av undervisning enskilt eller i 
liten grupp. 

 
Alltså min roll kan ju inte bli för alla. Det går ju inte om man 

tänker … utan man får väl inrikta sig på den gruppen av barn 

som är i speciellt behov av stöd … eller vad dom kallar det, ja. 

Dom som behöver mest i alla fall (L, 12). 

 

Några av de studerande framhöll att även barn vilka inte uppvisar 
svårigheter borde kunna få utvecklas optimalt. 

 
/---/ och det tycker jag också är specialpedagogrollen, inte bara 

att ta hand om dom som inte ens kolleger kan hantera utan 

stärka dom som redan är duktiga att bli ännu duktigare (L, 08). 

 

En vanlig föreställning, särskilt bland studerande med annan peda-
gogisk bakgrund än lärare, var att de skulle komma att arbeta med 
handledning istället för med undervisning. 
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För att jag … nej, jag tror inte på den här idén att sitta som spe-

ciallärare och ha någon elev en liten stund och någon elev en li-

ten stund och liksom ha det som en verkstad där de kommer in. 

Nej det tror jag inte direkt på. Jag tror inte att det skulle passa 

mig (F, 03). 
 

Många av de studerande med förskollärarbakgrund hade, som ti-
digare omnämnts, positiva erfarenheter just av att ha fått handled-
ning under tidigare yrkesverksamhet. 

Vikten av att arbeta nära ledningen framhölls i några av inter-
vjuerna utifrån föreställningar om att då kunna påverka organisa-
tionen. En av de studerande hade t.ex. gjort iakttagelser av en spe-
cialpedagogs påverkansframgångar. 

 
Jag kände det att vår chef lyssnar väldigt mycket på vad hon 

[specialpedagogen] säger så hon tryckte på vår chef (F, 02). 

 

Genom att arbeta nära ledningen uppfattades specialpedagogen av 
flertalet både kunna tillföra en ny kvalitet till verksamheten och 
föra utvecklingen vidare. 

 
/---/ om specialpedagogyrket ska fungera så tror jag att det är 

viktigt att det finns specialpedagog med i ledningen som kan 

föra tankar så att det inte bara blir någon bredvidpedagogik 

som dom pysslar med som har den utbildningen (L, 14). 

 

En motbild till denna ger en av de studerande som inte ville med-
verka i elevvårdskonferenser och fatta avgörande beslut utan mera 
arbeta som rådgivare utifrån sin utökade kompetens.  

 
Det är ändå en sådan roll att man står i mitten alltså. Precis mitt 

i allt. Du har personalen, barnen, alla klasser och allt som vän-

tar på hjälp och sedan har du ledningen som väntar lite lojalitet 

att … när budgeten inte räcker eller när någon personal ska lösa 

något problem så ska jag förmedla till dom. Jag vet inte. Det är 

svårt. Helst skulle jag vilja ha en sådan roll att någon annan tar 

på sig den rollen och jag kan vara … en sådan rådgivare och 

hjälpa till. Som kartlägger hela skolans behov och arbetar prak-
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tiskt mer nära klasserna och personalen och barnen. Inte uppåt 

i ledningen (F, 05). 

 

Den rollkonflikt som ovan uttrycks av en studerande delas till viss 
del av den studerande i nedanstående citat vilken också framhåller 
specialpedagogen som en pedagogisk motor i arbetslaget. 

 
Att komma där med en sådan keps … nej det vill jag inte ha. 

Jag känner att jag vill vara en resurs och jag vill inte bli sedd 

som att hon kommer och löser alla problem utan det är ju ett 

samarbete i gruppen och det måste man ju vara väldigt klar 

med och kanske klargöra det. /---/ Att man tillsammans liksom 

… och kan jag då ge råd att liksom få den här resursen som 

finns i arbetslaget att få den liksom att gnistra till och vidare 

fortplanta sig på något sätt (F, 04). 

 

Två av de studerande hade föreställningar om att ledningen inte 
önskade en specialpedagog så nära sig, eller som en av dem ut-
tryckte det, att ledningen skulle kunna komma att uppleva special-
pedagogens åsikter och förslag som hotfulla. 

Några av de studerande uttalade sig positivt om att själva arbeta 
med utveckling av verksamheten. Undantag från detta förekom 
dock. Skolutveckling tolkades av någon som något skolutveck-
lingsgruppen sysslar med vid ett par tillfällen varje läsår. 

 
Och i sista hand då skolutveckling för jag tycker ju att det 

har… Det kan ju inte ta så mycket av en veckas tid menar jag 

som … Det tar ju några timmar per termin kanske (L, 12). 

 

Generalist eller specialist 
Det fanns en överensstämmelse i uppfattningen att förskolans - och 
skolans samtliga pedagoger egentligen borde ha den specialpeda-
gogiska kunskap som erbjuds i påbyggnadsutbildningen.  

 
För det är ingenting som är på något sätt överkurs egentligen 

för det vi läser det borde alla läst som ska arbeta inom skolan 

(L, 12). 
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Specialpedagogiken uppfattades behöva träda in dels då det upp-
står en situation utöver ”det vanliga” och dels då den allmänna 
pedagogiken inte räcker till.  

 
/---/ allmän pedagogik det är … det sättet som du bemöter bar-

nen på i normala fall så att säga. Medan specialpedagogik nog 

är när fallet inte är riktigt normalt (F, 06). 

Alltså … specialpedagogik för mig det är ju att på något sätt gå 

mer på djupet … där det behövs. /---/ gå mer på djupet … där 

liksom inte pedagogiken räcker till på något sätt (L, 13). 

 

Förväntningar fanns på att den personliga satsning som en special-
pedagogisk utbildning utgör skulle komma att generera bättre ar-
betsvillkor innefattande även ett lönelyft. Detta ansågs utgöra ett 
hinder för att gå tillbaka till den tjänst som tidigare innehafts. 

 
Och om man ska vara ärlig handlar det faktiskt lite om lönen 

också för att det är ju så att man går inte och tar studielån och 

går tillbaka till samma lön precis. Helst inte i alla fall. Men man 

har ju ändå en hel del att tillföra om man hade kommit tillbaka, 

det är ju inte det ju. Men … sedan har man ju varit där. Nu vill 

man prova på något nytt (F, 02). 

 

Ett ännu vanligare skäl till att inte vilja gå tillbaka till föregående 
tjänst grundade sig i uppfattningen att de djupare kunskaper som 
utbildningen inneburit då inte skulle komma hela arbetsplatsen till 
del. 

 
Jo jag tror att man förlorar sin roll. Att man går tillbaka till nå-

got … Mmm. Så det vill jag helst inte, men det vet man inte (F, 

07). 

 

Citatet ovan illustrerar också den ovisshet som förekom vad det 
gäller kommande arbetssituation. En vanlig uppfattning bland de 
studerande var att det var viktigt att få utöva sitt uppdrag så att 
inte vissa delar av detta kom i skymundan eller ”glömdes bort”. 
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Jag vet inte för jag är rädd att man tappar handledningsbiten 

och den tycker jag är jätteviktig. För att då är det ju så här att 

jaha, då är man tillbaka i det här klassrumstänkandet att jaha, 

då kan jag den här kunskapen och då delar jag inte med mig av 

… då sitter jag på dom och då är jag en superpedagog (L, 08). 

 

Det var bara en av de studerande som kunde tänka sig att i första 
hand välja att delvis gå tillbaka till de förra arbetsuppgifterna 
framför att arbeta som specialpedagog efter examen. 

 
Och jag skulle kunna tänka mig att komma tillbaka till … kan-

ske inte min egen förskola men till en förskola men med de här 

kompetenserna och vara en resurs i … alltså ha de här speciella 

lite mer än de andra (F, 04). 

 
5.1.4 Möten med barn/elever 
Samtliga blivande specialpedagoger uttryckte vikten av att arbeta 
nära barnen. Det kommande mötet med barnen ledde till funder-
ingar gällande synen på normalitet, diagnoser och inkludering.  

 
Om normalitet  
Funderingarna inriktade sig ofta på enskilda barn och deras olikhe-
ter. Det upplevdes som intressant och utmanande att arbeta med 
”dom barnen”. 

 
Att jag träffade barn under mina år där [i förskolan] som … 

ja… Alltså normalnormen är ju väldigt bred men dom stack ut 

lite från det här tyckte jag då och vi andra liksom och även för-

äldrarna. Och så blev man så att jaha, hur ska man kunna hjäl-

pa dom så att dom kommer till sin rätt här hos oss (F, 04). 

Sedan har jag väl alltid varit intresserad av dom som inte är 

som alla andra (L, 08). 

Men alla dom här barnen tänker man ju alltid på. Och ännu 

mer nu när man läser under sin utbildning om vad det berodde 

på och hur det har gått och liksom sådana bitar. För det är som 

jag säger att många av de här barnen det är dom som fastnar i 

hjärtat på en liksom (F, 10). 
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Man har ju alltid något av dom här barnen i vanliga barngrup-

per också och det har blivit liksom att det har blivit mina barn 

eller att jag liksom har tagit mig an dom. För att jag tycker att 

det är spännande, utmanande och intressant (F, 10). 

 

Att olikheter kan tillföra något vara alla överens om, dock före-
kom uppfattningen att olikheten inte får vara för stor. Även om det 
uppfattades vara bra för alla barn att mötas, fanns också tankar 
om att barn i behov av särskilt stöd ibland kan bli lidande av den 
gemenskapen eftersom deras behov då inte blir tillräckligt tillfreds-
ställda. 

 
Alltså barns olikheter tycker jag är bra till viss mån. /---/ Alltså 

just den här tjejen som var integrerad hon var lite väl … för olik 

om man säger så. /---/ Det är bra för dom normala barnen om 

man säger så att dom … växer upp med alltså annorlunda barn 

så blir det en vardag för dom liksom. Och man lär sig ju mer 

acceptera olikheter om man … men jag tror inte alltid det är så 

bra för det barnet som är i … det här annorlunda barnet (F, 

02). 

 

Flera av de studerandes berättelser handlade om barn i sociala svå-
righeter. Det var ofta som bilden av ”Kalle”, som metafor för en 
livlig pojke med koncentrationssvårigheter, figurerade i berättel-
serna. 

 
Intresse för barn som är annorlunda och har olika inlärningssti-

lar. Eller en annan inlärningstakt och vad det är som kan göra 

att Kalle slänger en stol längs hela klassrummet och nära på slår 

ned sin skolkamrat (L, 08). 

 

I föreställningarna om det kommande mötet med barn betonade 
många av de studerande vikten av att arbeta med tidiga insatser, 
barnets ”starka sidor” och ett ”salutogent tänkande”. 

 
Och det är en sak som har blivit väldigt klar för mig. Och det är 

de salutogena faktorerna för det har dom framhållit väldigt 

mycket här. Och det är inte så att jag var helt omedveten om 
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det innan, men när jag tittar tillbaka på min karriär så märker 

jag att jag har lagt krutet på fel ställe på något vis. Att man läg-

ger så mycket … arbete kring det som är fel när man istället 

borde lägga arbetet kring det som är positivt hos barnen. Och 

det har blivit en väldig sådan klocka för mig. /---/ Att kan man 

liksom ha det som sitt huvudmantra eller någonting att jobba 

på, det att jag måste vara igenkännande, jag måste se männi-

skan, jag måste se personen… (F, 06). 

 

Det fanns föreställningar om ”normal kunskapsutveckling” hos 
barn vilken specialpedagogerna uppfattades ha som sitt uppdrag 
att bevaka. En av de studerande, med bakgrund som lärare, gav 
bilden av sitt tidigare arbete tillsammans med en speciallärare efter 
dennas testning av barnen. 

 
/---/ vi har diskuterat de fall som hon [specialläraren] då har 

tyckt var alarmerande. Och det har ofta överensstämt med den 

bilden som jag har haft. Och sedan har vi satt in hjälp för dom 

som har behövt. Och sedan är det inte något statiskt i detta 

utan det är ju flexibelt. Det kan vara någon annan som gör en 

dipp och så behöver den en puff (L, 12). 

 

Många av berättelserna handlade om att förskolan ofta är mera 
framgångsrik i mötet med barns olikheter medan det istället i sko-
lan ofta uppstår problem. En motbild till detta är den studerande 
som menade att svårigheterna borde uppmärksammas mera i för-
skolan istället för att skjuta över dem till skolan. 

 
Man har liksom haft barnen … man har anat tendenser, man 

har sett liksom att här funkar det inte av olika anledningar men 

man har inte tagit tag i det inom förskolan riktig utan man har 

liksom, ja… när det kommer till skolan… men jag tycker att det 

finns mycket som man kan ana. Det finns mycket man kan se 

och varför inte göra något åt det då (F, 06).  

 

Det förekom även försök till problematisering av begreppet funk-
tionshinder. 
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Jag har tänkt mycket på det här med funktionshinder. På det 

här som definition ändå … Om specialpedagogik ändå på något 

sätt är det som om man utgår från det här med normalitet. I 

och med att man säger det är ett funktions … ett hinder, så är 

det inte normalt om du förstår vad jag menar (L, 09). 

 

Att normalitetsbegreppet är något relativt menade denna studeran-
de som skilde på normalitet i olika skolformer. 

 
/---/ så jobbade jag en kort period i en vanlig klass. Jag tänkte 

att jag måste bara jobba med normala barn för man måste utgå 

från det normala. /---/ Här [specialskolan] pratar vi om autism 

som norm. Som normalitet. Här pratar man om autism som 

normalitet (F, 01). 

 

Diagnostisera eller inte 
Den vanligaste förekommande uppfattningen var att barn i 
svårigheter måste få stöd oavsett diagnos. Några av de stude-
rande hade en tudelad syn på diagnoser, däremot upplevdes 
utredningsförfarandet som positivt.  

 

Ja för det första så går dom här diagnoserna väldigt mycket i 

varandra. Jag menar forskningen är på gång hela tiden. /---/ Ja 

om man säger … själva utredningsförfarandet och så har ju till-

fört mycket. Om det sedan sluta i någon specifik diagnos med 

några bokstäver … Men man får veta som förälder eller peda-

gog och kanske som skolledning vad det är för svårigheter som 

det här barnet har (F, 11). 

 

Diagnoserna upplevdes kunna tillföra dimensionen av problemför-
klaring och insikt i konsekvenserna för praktiskt handlande. 

 
I vissa fall tror jag att det är helt underbart att få en diagnos för 

alla för helt plötsligt vet man vad man har att göra med. I vissa 

andra fall tror jag att det är helt förödande. Så jag kan inte säga 

att jag är varken för eller emot utan det är från tillfälle till till-

fälle. Det jag däremot tycker är helt galet det är att för att man 
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ska kunna få ekonomisk hjälp så måste du ha fått en säkerställd 

diagnos oftast (F, 06). 

 

En av de studerande berättade om erfarenheter av hur resursteamet 
utrett barn och hur en diagnos kan komma att förändra persona-
lens synsätt. 

 
Så när vi har misstänkt något om ett barn så kommer de [re-

sursteamet] på besök och när det blev en diagnos så fick vi väl-

digt mycket hjälp. Och det hjälpte väldigt mycket. Man ändrar 

synen helt och hållet (F, 05). 

 

Delvis en motbild till detta återfinns i en annan berättelse där den 
studerande beskriver hur hon från att ha sett en utredning och dia-
gnos som ett självklart stöd, fick ompröva sitt perspektiv. Psykolo-
gen som kom till förskolan för att göra utredningen menade att en 
diagnos inte tillförde något ytterligare eftersom behoven ändå 
fanns oavsett diagnos eller inte. Först hade det uttalandet väckt ils-
ka hos henne. 

 
För jag kände att fick han en diagnos så fick han ju hjälp. Då 

fick han ju resurserna (F, 03). 

 

Så småningom menade den ovan citerade studerande att hon själv 
börjat fundera i liknande riktning vad det gäller diagnostiserande. 

Flertalet av de studerande berättade om erfarenheter av diagno-
ser som resursgaranti och menade att det också kan föreligga en 
risk i samband med detta. De tillfällen då föräldrarna själv har ta-
git kontakt för utredning välkomnades dock av de studerande. 

 
Jo det börjar ju där – vill dom [föräldrarna] ha diagnos eller 

inte – då skulle jag övertyga föräldrarna och alla att ha en dia-

gnos för att det innebär en utredning och det är det som är vik-

tigt tycker jag, den här processen. Och att det blir någon bok-

stavskombination till slut det är något annat för att det … då 

vet man ungefär hur man ska hantera situationen sedan (F, 05). 
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Det förekom en tilltro till testen vilka uppfattades som trovärdiga 
och neutrala. 

 
Det är en stor apparat och har dom gjort det själva föräldrarna 

så är det bara att tacka och ta emot. Man får naturligtvis lita på 

bedömningen. Det är ju testresultat så … /---/ Det måste ju vara 

tillförlitliga test ju. Man måste ju kunna lita på dom. Men alltså 

dom i kombination med dom här vanliga testen -  läs- och 

skriv-  som man har i klassen kan väl vara ett ganska bra mät-

instrument. Kan jag tänka mig (L, 12).  

 

Tankar om inkludering  
Det framstod en tämligen enhetlig bild av att de studerande 
menade att särskolan måste finnas jämsides med grundskolan.  

 

Och dom barnen är ju väldigt speciella. Det verkar som om 

dom kan få mer kontakt där i den lilla lilla speciella miljön [sär-

skolan] (L, 14). 

 

Ett flertal av de studerande hade erfarenheter av lokalintegrering 
på olika arbetsplatser. Lokalintegrering kunde många gånger bara 
vara en rumslig lösning, menade några. 

 
Alltså jag kan tänka mig lokalintegrering. Det tycker jag är vik-

tigt att det är det (F, 10). 

Man har en vägg och den kan ju kännas som två mil tjock den 

väggen (L, 14). 

 

Samtliga studerande framhöll att barnets bästa måste vara det av-
görande. Det, menade flera, innebär inte tvunget att inkludering är 
att föredra då denna inte får bli ett självändamål. För specialpeda-
gogen kan det innebära att inkludering blir mera av en vision och 
att det i praktiken istället blir en annan placering. 

 
Alltså jag förmodar ju att som specialpedagog och man jobbar 

med skolutveckling så jobbar man med dom här … med barnen 

som behöver särskilt stöd alltså. Att utveckla det och försöka 

förändra det kanske på många skolor med det att det ska vara 
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inkludering istället för integrering. /---/ Men jag tycker inte att 

man ska integrera för integreringens skull. /---/ Sedan måste det 

ju vara upp till familjen och eleven lite hur de känner för det. 

Det fungerar säkert på sina ställen men jag tror inte att man ska 

titta sig blind på det här – bara vikten av inkludering – utan 

man måste se på helheten vad det ger eleven (F, 10). 

 

Organisationen med särskild undervisningsgrupp diskuterades av 
flertalet, där utgångspunkten också var uppfattningen om att dessa 
grupper kan ha ett berättigande utifrån barnets behov. Den lilla 
gruppen uppfattades kunna uppfylla behov av lugn och ro och 
struktur samt innebära undervisning som är mera anpassad och 
med flera hjälpmedel. Dessa behov uppfattades vara liknande vad 
det gäller en rad olika diagnoser. 

 
Därför att det finns en … likstämmighet mellan olika diagnoser. 

Det här att man kan se en grå zon där man har det lika (F, 01).  

 
5.2 Sammanfattning av intervjuerna 
De blivande specialpedagogernas berättelser handlade ofta om tidi-
gare upplevelser av en komplicerad arbetssituation i förskola och 
skola. Pedagogerna hade erfarit dels en strävan att utveckla den 
egna kompetensen och dels ett behov av mera kunskaper för att 
kunna möta de behov som uppfattades ha vuxit sig allt starkare 
under de senaste åren. Ansökan till den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen sågs som ett svar på dessa behov. Utbild-
ningen förväntades besvara de frågor om barn i svårigheter som 
uppstått hos den enskilda pedagogen under tidigare yrkesår och, 
vad som uppfattades som lika viktigt, ge redskap för att möta des-
sa behov. 

Den övervägande delen av de studerande hade inför den första 
terminen vid specialpedagogisk påbyggnadsutbildning föreställ-
ningar om att utbildningen skulle innehålla metodiska tips inför de 
kommande arbetsuppgifterna vilka i sin tur förväntades vara inom 
specialundervisning. Några av dem uttryckte under intervjuerna att 
en första förvåning över utbildningens reella innehåll och målsätt-
ning hade förbytts mot intresse och en känsla av innehållet som 
kvalitativt bättre mot vad de tidigare hade föreställt sig att det 
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skulle vara. Under utbildningstiden hade flertalet upplevt att de fått 
vad som skulle kunna betecknas som ideologisk kraft att verka i ett 
kommande uppdrag.  

Det som upplevdes som mest positivt under utbildningstiden var 
den höga nivån på kursinnehåll och föreläsare. Dessutom uttryckte 
flera av de studerande att de hade erfarit både en personlig och en 
yrkesmässig utveckling under studietiden, särskilt genom att ha ut-
vecklat vad som betecknades som ett förhållningssätt inför kom-
mande arbetsuppgifter. Dock efterlystes inom utbildningen dels 
mera praktik dels mera estetiska inslag, matematik, samspelsteorier 
och strategier för konfliktlösning. Dessutom menade flertalet att de 
haft svårigheter att följa den egna lärandeprocessen genom utbild-
ningstiden. Vad många var överens om var också att utbildningen 
var alltför skolinriktad, då särskilt inriktad mot skolans tidigare år. 

Samtliga studerande menade att de på något sätt hade blivit på-
verkade, och ofta stärkta i sin uppfattning under utbildningstiden, 
men deras bilder av ett kommande uppdrag var olika. Ett flertal av 
dem gav uttryck för att utbildningen för dem blev en bekräftelse på 
att de ”tänkt rätt” redan före utbildningen. Flera av dem uppfatta-
de observation med efterföljande handledning som en framkomlig 
väg, medan det fanns mera divergerande syn på innehållet i be-
greppet skolutveckling. I sammanhanget diskuterade många av de 
studerande differensen mellan den specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningens mål och uppfattningar om vad de menade ut-
gjorde vardagsverkligheten i förskola och skola. I detta samman-
hang framhölls att handledning och utveckling troligen ofta får 
komma i andra hand uti i verksamheten som istället fortfarande 
ofta organiserar specialpedagogik som undervisning enskilt eller i 
liten grupp. Det fanns också en stark föreställning om att de egna 
förväntningarna på kommande arbetsuppgifter inte alltid var de-
samma som dem hos ledning och personal. De studerande uttryck-
te en önskan om att, om möjlighet fanns, arbeta i överensstämmel-
se med utbildningens intentioner även om innehållet i dessa kom-
mande arbetsuppgifter var föremål för individuella tolkningar. I 
sammanhanget måste konstateras att de studerande i sina resone-
mang, med bara något undantag, inte hänvisar till läroplaner och 
aktuella styrdokument, utan istället relaterar till upplevelser i prak-
tiken. En delvis annan uppfattning uttrycktes av dem med erfaren-
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het och inriktning mot specialförskola /-skola vilka i första hand 
såg undervisning och handledning som kommande arbetsuppgifter. 

Flera av de studerandes berättelser handlade om upplevelser av 
barn i behov av särskilt stöd och erfarenheter av hur dessa behov 
hade bemötts. Dels återfanns hos de studerande föreställningar på 
ett ideologiskt plan om att inte se svårigheter som individbundna 
dels uttrycktes erfarenheter av den komplicerade situationen i för-
skola och skola som ändå fick samtliga att uppfatta vikten av möj-
ligheter till placering av barn/elever i särskola. Det viktigaste upp-
fattades vara att utgå ifrån de behov som fanns, att arbeta utifrån 
helheten, och att inte integrera barn för integreringens egen skull. 
När det gäller diagnostisering av barn var meningarna delade. 
Även om diagnostisering inte alltid uppfattades som nödvändig 
fanns föreställningar om att utredningsförfarandet ändå hade ett 
visst förklaringsvärde. Dessutom fanns starka erfarenhetsbaserade 
föreställningar om att diagnoser öronmärker resurser. Utbildning-
ens normativa grund problematiserades inte i någon större omfatt-
ning, även om ett fåtal av de studerade var inne på funderingar om 
vad som uppfattades som en rigid ”mall” i skolan vilken eleverna 
skulle behöva anpassa sig efter för att passa in i gemenskapen. I in-
tervjuerna förekom inte heller referenser till läroplanstexterna även 
om det uttalades medvetenhet om att målet är ”en skola för alla”. 
Istället refererade några av de studerande med grundutbildning 
som förskollärare mera i allmänna termer till vad de uppfattade 
vara en överensstämmelse mellan förskollärarutbildningen och den 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. 
 
5.3 Skriftliga utsagor i slutet av utbildningstiden 
Då det var ungefär en månad kvar av utbildningstiden lämnades 
till samtliga av de fjorton42 intervjuade en öppen fråga vilken de 
ombads att besvara skriftligt. Frågan löd ”Vad vill du verka för i 
ditt kommande uppdrag som specialpedagog?” Valet att formulera 
frågan just så har dels att göra med studiens syfte och dels med att 
de studerande under intervjuerna ofta återkommit till tolkningar av 
att det egna personliga valet av tänkta arbetsuppgifter inom upp-
draget som specialpedagog skulle komma att vara av stor vikt. De 
                                                  
42 Av de fjorton intervjuade var det bara tretton som hade möjlighet att besvara frågan, eftersom en 
av dem hade anstånd för föräldraledighet under hela denna den tredje och avslutande terminen. 
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studerande uppmanades således att reflektera över frågan för att 
sedan skriva ned sina tankar om det kommande specialpedagogis-
ka uppdraget. Det var nio av de fjorton intervjuade som besvarade 
frågan. Bortfallet diskuteras i avsnitt 4.5.2 ovan. 

En jämförelse mellan svaren på frågan och de intervjuer som 
gjordes med dessa blivande specialpedagoger under deras andra 
studietermin visar att de kan sägas överensstämma med varandra. 
Det som framfördes som viktiga prioriteringar för den enskilde un-
der intervjun, sammanfattades nu i de olika texterna. Den text med 
vilken de blivande specialpedagogerna beskrev sig själva och sina 
prioriteringar kan sägas utgöra dels ett sammanfattande dokument 
över den enskildas förståelse av det kommande specialpedagogiska 
uppdraget och dels den bild med vilken den enskilda vill presentera 
sig. Fyra av de nio uppgav sig en månad före utbildningens avslut-
ning veta var de skulle komma att arbeta. Dessa har i sina priorite-
ringar reflekterat över möjligheter och hinder i denna kommande 
arbetssituation. En av dem som skulle tillbaka till sin arbetsplats 
skrev så här: 

 
Min önskan är att byta arbetsplats. Med stor motvilja kanske 

jag ändå tvingas tillbaka till min gamla arbetsplats efter jul. 

Träffade rektor 11/11 och fick då veta mina kommande arbets-

uppgifter. Har fått ett arbetsrum intill den lokal där skolans 

ende speciallärare sitter. Jag kommer att ha hand om ”special-

undervisning” i främst engelska + delvis svenska. Eleverna 

kommer då till mitt rum. Jag kommer m.a.o. inte att få arbeta 

på det sätt som det är tänkt att en specialpedagog ska arbeta (= 

ej ingå i skolledningsgrupp osv.) (L, 09). 

 

En annan av de blivande specialpedagogerna, en av fyra som 
hänvisade till sitt pågående examensarbete43 vilket i hennes fall 
utgjorde en fördjupad utvärderingsstudie på den egna arbetsplat-
sen, skrev om de möjligheter för utveckling av föräldrasamarbetet 
                                                  
43 Eftersom de blivande specialpedagogerna höll på att sammanställa sina examensarbeten vid tiden 
för frågans besvarande refererade fyra av dem till just sina examensarbeten, vilka är uppsatser på C-
nivå. 
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som skulle komma att bli en prioritering i de blivande arbets-
uppgifterna. 

 
Vad jag nu har att fundera över tillsammans med mina kolleger 

är hur vi ska hitta former för enskilda samtal med föräldrarna 

utifrån deras önskemål. Hur vi kan hitta den tid som är nöd-

vändig inom ramen för de resurser vi har. Mina funderingar är 

att föräldrarna liksom barnen är individer med olika behov och 

förutsättningar, därför behövs det tillsammans med föräldrarna 

försöka hitta individuella lösningar utifrån varje familjs önske-

mål och inte som idag lika antal samtal för alla (F, 10). 

 

De övriga fem skrev mera allmänt om sina prioriteringar framöver, 
vilka i sin tur överensstämde med den syn på kommande uppdrag 
vilken kommit till uttryck under intervjun terminen innan. Exem-
pelvis uttryckte en av dem tankar i intervjun som nu återkom i 
skrift en månad före utbildningsslut. 

 
Jag vill försöka få personalen att förstå hur viktigt vårt jobb är 

som specialpedagoger. Inte bara att vi ska ta de ”jobbiga bar-

nen” eller de barn som inte passar in, utan vi som specialpeda-

goger ska ses som en resurs till att kunna hjälpa personalen att 

se möjligheter både genom handledning och observationer av 

barn inne i deras miljö (F, 02).  

 

Samtliga blivande specialpedagoger uttryckte intresse för utveck-
ling i någon form, även om insikten om att kommande arbetsupp-
gifter antagligen mera skulle komma att innehålla mycket under-
visning och en del handledning fanns.  

Att arbeta nära barnen/eleverna framstod i texterna som viktigt. 
Ordet hjälpa förekom i flera av texterna, då särskilt med inriktning 
barn men också vuxna i svårigheter.  

 
/---/ vill jag hjälpa barn och vuxna som har olika svårigheter i 

skolan (F, 05). 

 



  114 

Tre av de blivande specialpedagogerna uttryckte tankar om vikten 
av att ha ett språk genom att t.ex. skriva om strategier för arbetet 
med svenska som andra språk. 

Medvetenheten om att vidare studier kan komma att bli både in-
tressanta utifrån det egna perspektivet och nödvändiga utifrån 
verksamheten uttrycktes av tre av dem. 

 
/---/ så ser jag framför mig fortsatta studier eftersom jag känner 

att det efter denna utbildning finns nya frågor jag vill söka svar 

på. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta på halvtid och fortsät-

ta med studier (L, 13). 

 
5.4  Sammanfattning av delstudie ett –  
  under utbildningstiden 
Vägar att nå fram till målet omnämndes vara undervisning oftast, 
handledning ibland och utveckling mera sällan. Samtliga blivande 
specialpedagoger hade tankar om vad ett kommande uppdrag skul-
le kunna innehålla. De individuella skillnaderna kunde här vara 
stora, både beroende av den bild av ett kommande uppdrag som 
byggts upp under utbildningstiden och beroende av om den blivan-
de specialpedagogen kände till den kommande arbetsplatsen eller 
inte. Ifall de studerande som examinerade skulle återvända till 
samma arbetsplats där de arbetat även före utbildningen, återfanns 
tankar om hur det skulle bli att nu komma tillbaka med en ny yr-
kesidentitet (jmfr. med t.ex. Goffman, 1959/2000). 

Samtliga studerande framhöll att de var intresserade av utveck-
ling, dock kunde innehållet i ordet utveckling ha olika innebörd för 
den enskilda individen. Det förekom tolkningar som att utveckling 
var att medverka i skolutvecklingsgruppen men också om vikten av 
långsiktig sådan. Betydelsen av att se specialpedagogiska insatser 
som långsiktiga framhålls bl. a. av Persson (se t.ex. 1997, 2001b). 

Tolkat utifrån specialpedagogikens innehåll (vad), riktning (vem) 
och aktörskap (hur) gav intervjuerna ett resultat i viss mån över-
ensstämmande med det som återfinns i förstudien (Lansheim, 
2007). Således problematiserades inte nämnvärt det kommande 
uppdraget i termer av etiska ställningstaganden och dilemman (se 
t.ex. Haug, 1998; Tetler, 2000a) utan tankar om ett kommande 
uppdrag som specialpedagog uttrycktes mera som didaktiska fråge-
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ställningar utifrån perspektivet att ”handla och göra” än i termer 
av existentiella frågor rörande dilemman och konsekvenser av 
handlande (Berthelsen, 2001). Rollen som hjälpare urskiljdes tydli-
gast. 

Det skriftliga besvarandet av frågan de studerande fick inför ex-
amen gav svar i överensstämmelse med vad som framkommit un-
der intervjuerna, dvs. tankar om handledning, om än som ett upp-
drag långsiktigt, och framför allt tankar om att hjälpa barn/elever.  

 
5.4.1 Reflektion över delstudien 
Genom förstudien och delstudie ett har de studerande, i muntliga 
berättelser och skriftliga utsagor om kommande yrkesuppdrag, 
delgett förståelser av kommande yrkesuppdrag.  

Eftersom delstudie ett omfattar ett större antal studerande och 
kan sägas ge en bred bild av uppfattningar och tankar, är syftet 
med delstudie två, som redovisas i nästa kapitel, att ge mera ingå-
ende porträtt, yrkeslivsberättelser, av de fem personer som önskade 
deltaga även i denna del av studien. Avsikten med delstudie två är 
att de studerande, nu som nyblivna examinerade specialpedagoger, 
genom sina röster, ytterligare kan belysa förståelser av det special-
pedagogiska uppdraget. Därför innehåller också porträtten i kom-
mande kapitel många direkta citat.  
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6 DELSTUDIE TVÅ:  
TILLBAKA I ARBETSLIVET 

Bland de fjorton blivande specialpedagoger som intervjuades under 
sin studietid vid den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
var fem intresserade av att även medverka i en uppföljande delstu-
die under sin första tid tillbaka i arbetslivet. En kort och översiktlig 
presentation av de fem medverkande i andra delstudien återfinns i 
bilaga fem. 
 
6.1 Den narrativa analysen 
Var och en av de fem pedagogerna som medverkade också i del-
studie två ombads att föra dagboksanteckningar under en arbets-
vecka för att sedan returnera dessa anteckningar till mig. Anteck-
ningarna kom att, tillsammans med ett antal öppna frågor, bilda 
underlag till den intervju som sedan följde. Intervjun transkribera-
des och skickades, tillsammans med transkriptionen av den intervju 
som gjorts ungefär ett år tidigare, till respektive pedagog. Pedago-
gerna ombads läsa och kommentera dessa intervjuutskrifter som 
förberedelse inför det avslutande samtalet. Dessutom ombads var 
och en av de fem pedagogerna att läsa en artikel om inklusion för-
fattad av den norske pedagogikforskaren Peder Haug44. Avslut-
ningsvis följde kollaborativt tolkande samtal med var och en av de 
fem pedagogerna baserade på de två intervjuerna, dagboksanteck-
ningarna och den tillsända artikeln (se också avsnitt 4.7 ovan, samt 
bilagorna 8-9).  
                                                  
44 Haug, P. (2000). Bryt etablerade föreställningar. Pedagogiska magasinet. 2(4), 28-33. Artikeln 
valdes ut eftersom den beskriver olika synsätt på segregation och inklusion ur ett praktikerperspek-
tiv. 
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Sammanställningen presenteras nedan i avsnitt 6.1.1-6.1.5 som 
porträtt av fem examinerade specialpedagoger tillbaka i arbetslivet. 
I vart och ett av porträtten återfinns, som ett antal underrubriker, 
angivet de grundade och kollaborativt tolkade teman som porträt-
ten baseras på. Temana har uppstått i en tolkande process mellan 
berättaren och mig på så sätt att de olika underrubrikerna i vart 
och ett av porträtten är genererade ur den slutliga förhandlingen 
om bärande teman (intrig) i berättelsen (Polkinghorne, 1995). 
Denna förhandling ägde rum i det sista avslutande samtalet då de 
nyblivna specialpedagogerna hade återgått till arbetslivet, genom 
att jag tog upp de tematiska mönster som jag induktivt funnit i ti-
digare insamlat material och bad specialpedagogerna att förhålla 
sig till dessa temata (se också avsnitt 4.7 ovan). På så sätt blev bör-
jan till den tolkning jag gjort utifrån materialet i sin helhet diskute-
rad med respektive specialpedagog. Förhandlingen i det avslutande 
kollaborativt tolkande samtalet mynnar slutligen ut i nedan presen-
terade porträtt, vilka är resultaten av den narrativa analysen (se 
också avsnitt 4.7 ovan). I vart och ett av porträtten finns således en 
rad underrubriker. Dessa har vuxit fram som en sammanfattning 
av huvudinnehåll i pedagogernas berättelser. Härigenom är också 
underrubrikerna olika i de fem porträtten. 

Tilläggas skall också att vart och ett av nedanstående porträtt in-
leds med ett kort citat hämtat från svaren på den skriftliga fråga 
angående de förväntat kommande prioriteringar som specialpeda-
gog (bilaga 4) vilken ställdes till de studerande cirka en månad före 
utbildningens avslut. 
 
6.1.1 Karin 
 
”Att skapa olika mötesplatser och en mer praktisk skola” 

Karin är en kvinna i trettioårsåldern och hon bor i en medelstor 
stad. Hennes stora intressen är, förutom arbetet som hon uppfattar 
tar mycket av hennes tid, framförallt musik, segling och att umgås 
med vännerna. 

Under sin egen skoltid upplevde Karin stora läs- och skrivsvårig-
heter vilka ledde fram till en utredning utan att för den skull myn-
na ut i en fastställd diagnos. 
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Efter skolan arbetade Karin på kontor och kom så småningom 
att arbeta på särskolans rektorsexpedition i sin hemstad. Karin ar-
betade parallellt med detta inom barnvaktsservice och som kon-
taktperson för barn inom särskolan. 

Efter hand förstod Karin alltmera att det var inom detta fält hon 
ville arbeta och fick en anställning som personlig assistent i grund-
skolan åt en elev med diagnosen DAMP. Det var ett intressant ar-
bete, tycket Karin, men hon upplevde samtidigt att hon saknade 
viktig kunskap. Detta medförde att hon utbildade sig till fritidspe-
dagog. Efter sin examen som sådan har Karin arbetat med barn 
och unga med autism i ungefär sju år. 

 
Att inte ha gjort tillräckligt 
Erfarenheterna av att själv ha haft grava läs- och skrivsvårigheter 
har påverkat Karin. Hon menar att skolan inte alls mötte hennes 
svårigheter på ett adekvat sätt utan upplever mest att hon blev åsi-
dosatt och att skolan inte gav henne det stöd hon skulle ha. För 
Karin har denna erfarenhet kommit att prägla hennes syn på kun-
skap; framförallt på det viset att hon poängterar att kunskap är så 
mycket mera än att kunna läsa och skriva. 

 
Under specialpedagogutbildningen så läste vi Caroline Liberg – 

nu kommer jag inte riktigt ihåg vilken bok hon skrivit om – och 

där så skriver hon att … egentligen så finns det inte några läs- 

och skrivsvårigheter utan det beror på pedagogiska orsaker. 

Kanske beror på understimulering och så vidare. Och då så 

kommer det här tillbaka igen med skuld. Att man inte är till-

räckligt duktig. Att man inte har gjort tillräckligt mycket. Så det 

tyckte jag var jättejobbigt. Inte egentligen var det inte jobbigt 

att läsa det så till vida. Det var jobbigt att läsa för jag trodde att 

jag hade bearbetat det bättre. 

 

Karin framhåller att för henne kändes utbildningen till fritidspeda-
gog närmast som en omväg; hade det bara varit möjligt hade hon 
direkt utbildat sig till specialpedagog. Utbildningen till specialpe-
dagog ser Karin, jämsides med de egna skolerfarenheterna, som ett 
verktyg att kunna bidra till en förändring. 
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/---/ det är för att om jag nu känner att skolan har varit så job-

big för mig så kanske inte jag tycker att andra ska ha det lika 

jobbigt och då kanske jag vill göra en förändring. 

 

Skolans organisatoriska mall 
Karin är mycket kritisk till hur grundskolan, i synnerhet högstadi-
et, organiseras. Kritiken grundar sig dels på egna upplevelser under 
skoltiden och dels på erfarenhet från arbetet med barn och unga.  

Karin framhåller att mallen, dvs. det sätt som skolan försöker 
styra in eleverna i en redan given struktur, är alldeles för statisk 
och att det, enligt henne, finns ett stort behov av att ifrågasätta och 
problematisera denna.  

 
Men sedan är det också så här att på högstadiet så finns det en 

mall som man ska passa in i och det är faktiskt väldigt tufft att 

ändra på den mallen. Tufft. 

 

Karin betonar vikten av att fokusera på den enskilda eleven. Ibland 
måste man tänka i nya banor och arbeta nydanande. I detta sam-
manhang upplever Karin att det hon kallar ”det specialpedagogis-
ka lasset” ställer upp hinder för ett arbete utanför tanken om ho-
mogenitet i arbetet.  

 
Det här att om jag nu äntligen vågar ta steget att gå utanför 

mallen då kommer de specialpedagogiska nya forskningstan-

karna som säger att nej men det ska vi inte. Och då blir där ju 

en konflikt däremellan att nu kommer det nya, nu ska vi liksom 

ha in det i skolan och då säger jag nej men det vill inte jag. Jag 

vill ha det så här. Då blir det en konflikt. Och då blir det en 

konflikt med det specialpedagogiska lasset som jag (skratt) kal-

lar det. Jag vet inte vad jag ska kalla det men det kallar jag det 

för. För det blir som ett ok som istället för att … ge näring och 

så att det liksom kan frodas så blir det som en bromskloss. Lik-

som det stoppar upp. Även om det inte är det som är tanken. /--

-/ Och då… blir det ännu svårare för de personer – både peda-

goger och barn och ungdomar och föräldrar – som har ett be-

hov av att gå utanför mallen. Då blir det ännu svårare för att… 

man är präglad av den tidsanda som man lever i. 
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Karin poängterar att för ett flertal elever så är det ingen självklar-
het att över huvud taget gå i skolan. Hon menar att det är viktigt 
att det finns en skola som är anpassad för den enskilde. Det ska 
finnas en skola för alla, en plats där man kan utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och behov. Dagens skola är inte sådan, utan det 
finns många elever som upplever att de blir kränkande behandlade.  

 
Det är viktigt att faktiskt det finns en SKOLA som faktiskt är 

anpassad för den enskilde. Och det är inte dagens skola. Och 

att säga att alla ska gå i samma skola… det tycker jag är krän-

kande. Det kränker faktiskt de här eleverna och det är det jag 

menar med det specialpedagogiska lasset för att forskning visar 

att elever inte vill bli särbehandlade vilket vi redan vet. Forsk-

ning visar att man lär sig mer om man går i en grupp i klassen, 

att det finns en spännvidd i klassen. Visst självklart. Men om du 

har Aspergers syndrom … 

 

Karin menar att skolorna som finns idag är alldeles för stora och 
att det därmed också är svårt att möta varje elevs behov. Karin är 
för nivågruppering av eleverna. 

 
För jag känner så här att det är inte roligt och alltid vara sämst. 

Men man är kanske inte sämst i allting men att vara sämst i 

skolämnena betyder så pass mycket så att det kan liksom lägga 

sordin på det andra också. Det är liksom det. Det integreras i 

allt det andra så det kan ju betyda att man inte helt… Man är 

inte två personer. Man är inte en som är svag och liksom tillba-

kadragen i klassrummet och en som är utagerande… 

 

Karin framhåller att det måste finnas många fler mindre grupper 
än vad det gör idag. Dessa små grupper ska vara fullvärdiga på alla 
sätt. Annars finns risken, menar Karin, att eleverna ser sig själva 
som ”ett bihang”. 
   Det krävs både mod och en stor säkerhet som pedagog för att 
kunna och våga gå utanför den etablerade mallen i skolan, fram-
håller Karin.  
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Men det handlar också om att om jag accepterar den här mal-

len… då räcker det att jag jobbar med detta. Men om man mås-

te gå utanför mallen då måste jag själv vara säker på mig själv 

som pedagog. Och klarar jag inte det då, då är kanske jag en 

dålig pedagog. Då är det säkrare att hålla sig innanför mallen. 

För det vet vi ju alla att Kalle är ju sådan ju. För att han kan 

man ju inte ha här. Men om jag försöker något annat då då 

är… då kanske de andra tänker att ja, ja hon skulle bara prova 

men det visste vi ju från början att inte det skulle gå. Och det är 

inte säkert att man är stark nog och klara av det. Det är det 

inte. Man måste vara jättetuff. 

 

Skolans mall styr både organisationen av schema, arbetssätt och 
arbetsplatser. Det är, enligt Karin, inte alla elever som upplever ar-
betsplatser i form av stora bord som de bästa. I sammanhanget be-
rättar Karin bl. a om en händelse där hon stred för en elevs behov 
av en egen arbetsplats i form av egen skolbänk. 

 
Men så kom ledningen ner och så sade jag: Du, kan inte vi få en 

bänk? Bara en vanlig bänk som vi kunde ha så där och där? 

Och så säger den här ledningen så här att: Nä men Karin [finge-

rat namn] det ingår inte i vår skolas filosofi. I vår skolas filosofi 

där ska alla sitta vid samma bänk eller vid samma bord. Då 

blev jag så matt så jag bara tänkte: Här kan jag inte jobba. Jag 

kan inte jobba mot det. Sedan i och för sig så när de gick så hit-

tade jag en bänk och ställde in ändå. Så sket jag i det (skratt). 

Men det är det jag menar att som ensam lärare, är man då lite 

osäker på om man gör rätt så är det väldigt tufft att vara ban-

brytare för det är det man är. 

 

Normalitet vs ”tokighet” 
Eleverna som går i den särskilda gruppen är mycket medvetna om 
varför de går där enligt Karin, som också poängterar att den insik-
ten hos eleverna samtidigt inger en trygghet. Det blir ”legitimt att 
inte vara som alla andra trots att de vill vara som alla andra.” Ka-
rin framhåller elevernas mod att bara gå till den lilla gruppen fast 
de går på en högstadieskola.  
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Det är, betonar Karin, viktigt att våga vara litet ”tokig” själv 
som pedagog för att genom detta få en hållbar relation till elever-
na. 

 
Och eftersom jag inte tycker att man måste vara normal utan 

man får vara tokig – för det är jag – så liksom gör jag tokiga 

saker och det vet de om. Det är lite tokigt men det är roligt. 

Och då tycker jag att jag har lycktas. Tycker de att jag är lite 

tokig men att det är roligt det jag gör då köper jag det för då 

vet jag att de tycker det är kul när jag kommer. Då har de inte 

ångest när jag kommer och då undrar de inte vad som ska ske 

utan då tycker de att nu kommer hon och hon är lite tokig och 

då kanske de gör saker som de inte hade gjort annars och på så 

sätt kan vi bygga en relation. Och då kanske jag så småningom 

kan … öka mina krav för då litar de på mig att jag tar hand om 

dem för att de vet att jag är inne och gör lite tokiga saker ibland 

så. Vilket också ställer stora krav på mig. 

 

Delaktighet 
Karin diskuterar ”En skola för alla” utifrån ett rimlighetsperspek-
tiv och menar i sammanhanget att den visionen kan ses som ett 
alltför avlägset mål. Istället borde den stora utmaningen vara att se 
till att alla elever är delaktiga och att de mår bra. Att t.ex. ”slopa 
särskolan, att ha en skola för alla, det låter ju väldigt bra men kan-
ske är det idag ett alldeles för stort hopp ifrån hur verkligheten ser 
ut.” Förändringsarbete måste få ta tid och det viktigaste är att ska-
pa större gemenskap, framhåller Karin, samtidigt som hon betonar 
att specialpedagogiskt förändringsarbete måste ha ett helhetsper-
spektiv med eleven i centrum. 

Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen är enligt Karin 
alldeles för inriktad på skolan. Det gäller ju att skapa mötesplatser 
och värna om delaktighet på så många andra sätt också. Mötet kan 
med fördel ske på fritiden, t.ex. i en bowlinghall, där skolkunska-
per och prestationer inte är i fokus.  

 
Det är kanske så att du är hyvens på bowling. Och i bowling-

hallen när vi gör något tillsammans då har vi brutit gränserna 

liksom och då kan vi mötas. 
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Att vara symbol för det annorlunda 
Karin framhåller ofta vikten av att skapa möten och därigenom 
större delaktighet genom att våga ”spränga gränserna.” Att elever-
na tillhör olika skolformer, grundskola och grundsärskola, ser Ka-
rin inte som ett hinder utan menar att fokus hela tiden ska ligga på 
individen och dennes behov och förutsättningar. Det måste också 
vara tillåtet att göra det annorlunda synligt och att därför också att 
gå i olika skolformer. Karin tror inte på att inkludera elever med 
funktionshinder för att därigenom skapa en heterogen skolmiljö.  

 
Ibland säger man att vara annorlunda, att ha ett handikapp - 

vilket i och för sig skapas av miljön – att ha en funktionsned-

sättning att det kan tillföra de andra väldigt mycket. Och det är 

rätt. Det kan tillföra de andra väldigt mycket men vilket pris får 

den enskilde eleven med funktionsnedsättningen betala för att 

vara den annorlunda? Är det priset värt att betala? För att stän-

digt vara en symbol för det annorlunda. /---/ Vem vill vara sym-

bol för det annorlunda? Alltså vem vill vara den som är annor-

lunda hela tiden hur bra de andra än mår av det. Tror du man 

själv som annorlunda resurs skulle kunna må bra av det? 

 

Anpassningen av undervisningen sker idag aldrig på ”de annorlun-
das” villkor utan utifrån att anpassas till skolan, för att åter kunna 
bli en deltagare i den stora gruppen. Det måste, enligt Karin, bli en 
större flexibilitet, så att elever som skulle gå i grundskolan åter-
finns i särskolan och tvärt om. Detta skulle i sin tur ställa ökade 
krav på pedagogerna. 

 
Särskilda kunskaper 
Vikten av kunskap är ett genomgående tema i Karins berättelser. 
Hon fick själv erfara svårigheter att möta eleverna då hon innan 
sin utbildning till fritidspedagog arbetade med funktionshindrade. I 
sitt arbete med barn och unga med autism är behovet av kunskaper 
ständigt i fokus. För att kunna ge eleven en tillrättalagd pedagogik 
måste man som pedagog ha mött många barn i behov av särskilt 
stöd. Det kan gälla kunskaper om diagnoser som Asperger syn-
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drom, ADHD eller något annat. För att möta elever med autism 
krävs en förändring av andra ordningen45 i tankesättet.  

Det borde, enligt Karin, finnas ett neuroteam, som arbetade över 
förskola, grundskola och gymnasium i varje kommun som kunde 
arbeta utifrån helheten även då det gäller LSS46, socialförvaltningen 
och socialtjänstlagen. Trots önskemålet om detta team, menar Ka-
rin att varje elev lär henne så mycket nytt. Istället är det viktigt att 
fundera över funktionsnivå. En diagnos som Aspergers säger bara 
på en generell nivå något om syndromet. Egentligen, menar Karin, 
så har diagnosen ingen större betydelse. 

 
Det säger mig hur personer med Asperger tänker. Det vet jag 

men varje enskild person med Aspergers syndrom är ju en en-

skild personlighet och dom har kanske inte exakt likadant som 

dom andra har. Och därför är det viktigt att det är den enskilde 

individen som jag lär känna. Så att diagnosen för mig som pe-

dagog har inte egentligen så stor betydelse. 

 

Vid placering av elev i särskilt grupp skall inte diagnosen i sig vara 
vägledande, utan istället behovet av en viss sorts pedagogik. Är 
eleven i behov av en viss form av pedagogik kommer denna också 
att placeras i just den gruppen och på ”så sätt kan man säga att det 
är ett relationellt synsätt.”  

Karin är vidare medveten om den debatt som förs om psykome-
dicinska diagnoser som stämplande, men ser inte stämpling enbart 
som negativ. 

 
Jag vet att stämpling är negativt. Men stämpling behöver ju inte 

vara negativt. Det var en pappa som sade så här: Utan diagno-

sen.. Nej han sade så här: Det här med att diagnoser så skulle 

innebära någon stämpling eller så det är ju… det är så tramsigt. 

För att även om inte min son hade haft en diagnos så hade han 

ändå blivit stämplad som konstig och annorlunda för det är han 

ju. Han är konstig och han är annorlunda och det hade han 

ändå fått det… den stämpeln och varför då inte få den diagno-

                                                  
45 I detta sammanhang hänvisar Karin till Ahrenfelt (2001) .Förändring som tillstånd. 
46 LSS står för Lagen om Särskilt Stöd. 
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sen Aspergers syndrom. Varför då inte få en värdig stämpel 

istället, istället för att få en konstig stämpel? 

 

Förutom att pedagogerna vilka arbetar med barn inom det s.k. au-
tismspektrat behöver dels mycken kunskap och dels erfarenheter av 
möten med många elever, finns också ett behov av ett stort mått av 
tålamod. 

 
/---/ jag har ju jobbat med personer med autism under alla år 

och det kräver ett enormt tålamod. Har man inte det då platsar 

man inte där. Har man inte det så får man banne mig lära sig 

det. Och jag hade inte sådant stort tålamod som jag har idag. 

Tålamodet handlar väl också om en insikt om vad är det som 

jag gör, varför gör jag detta, i vilken strid är viktig att ta. Och 

jag tänker utifrån ett livsperspektiv. 

 

Arbetsuppgifter nu och framöver 
Karin tänker sig att också fortsättningsvis arbeta med personer, 
gärna vuxna, med funktionshinder. Arbetet skulle lika väl kunna 
ske inom skolan som inom ramen för olika fritidsaktiviteter. Karin 
arbetar lika gärna direkt i elevgrupp som med uppgifter som ut-
bildning av personal och handledning. Det gäller, menar hon, att 
öva upp graden av reflektion bland personalen samt att lyfta upp 
”den tysta kunskap” som finns. I begreppet tyst kunskap lägger 
Karin in det som pedagogerna utgår ifrån är allmängiltigt men som 
vid närmare reflektion inte alltid visar sig vara det. 

 
Och det är viktigt att man befäster den tysta kunskapen så att 

man inte bara TROR att tycker på ett visst sätt för att när man 

sedan verkligen börjar diskutera är det inte säkert att det som är 

den tysta kunskapen är allmän kunskap för alla. /---/ Det gäller 

vidare att försöka tänja på gränserna; att som specialpedagog 

t.ex. gå in i klassen och ge klassläraren utrymme för att utveck-

la nya arbetssätt. 

 

Karin funderar över att hon, i och med att hon bara är i trettioårs-
åldern, har så många år kvar att arbeta och att det är omöjligt att 
nu säga hur arbetsuppgifterna kommer att gestalta sig framöver. 
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Hon menar att hon mera skulle vilja säga att hon arbetar för ett 
inkluderande samhälle än en inkluderande skola. 

 
6.1.2 Lisa  
 
”Att hjälpa barn och vuxna som har olika svårigheter”  
Lisa, som är en kvinna i fyrtioårsåldern, bor i en storstad och har 
tre barn. Lisa föddes som yngsta barnet i familjen i ett land i Cen-
traleuropa. Många av släktens medlemmar arbetar eller har arbetat 
som pedagoger. Själv utbildade sig Lisa först till vad som skulle 
kunna jämföras med lågstadielärare och arbetade som sådan i fem 
år. Efter en tvåårig fortbildning arbetade Lisa sedan som högstadie-
lärare i biologi och musik i födelselandet fram till att familjen flyt-
tade till Sverige i början av 1990-talet. I Sverige bestämde sig Lisa 
för att snabbt lära sig så mycket som möjligt om det nya landet. 
Det innebar att hon, samtidigt som hon lärde sig svenska, ägnade 
ungefär ett halvt år till att genom studiebesök och auskultationer 
sätta sig in i det svenska skolsystemet. Efter att ha fullföljt en 
svensk gymnasieutbildning, sökte Lisa fritidspedagogutbildningen 
eftersom hon uppfattade att kunskaperna i svenska vid denna tid 
inte var tillräckliga för en lärartjänst. Efter examen arbetade Lisa 
ett antal år först som fritidspedagog och sedermera med språkut-
veckling och svenska som andraspråk i förskoleklass. 

Lisas stora musikintresse medverkar både till att hon själv spelar 
instrument och att hon ibland också har fått vikariera som musik-
lärare i skolan. Dessutom uppskattar Lisa att resa vilket bl.a. inne-
bär att hon varje sommar tillsammans med familjen tillbringar 
många veckor i födelselandet där återseendet med alla släktingar 
och tidigare kolleger är en av årets stora ljuspunkter. 

 
Vikten av kunskap och utbildning 
Lisa framhåller att med alla sina morbröder och mostrar som arbe-
tade som pedagoger har hon mer eller mindre fötts in i yrket. Vid 
de stora familjehögtiderna lyssnade barnen på de vuxna som berät-
tade om händelser i skolan och om hur de gått tillväga för att lösa 
problem när de uppkommit. Lisa uttrycker i sammanhanget ”Allt-
så man kom in i skolans värld utan att man märkte det”. Lisa 
framhåller också att pedagoger i födelselandet har en väldigt hög 



  127 

status och att det finns en kunskapstörst bland barnen som hon 
inte tycker sig finna i Sverige.  

Utbildning och kunskapsinhämtande har alltid varit av stor be-
tydelse för Lisa både i hennes personliga och yrkesinriktade utveck-
ling. Lisa menar att det är de egna ambitionerna som avgör hur 
stor vikt man lägger på kunskaper och den yrkesmässiga målsätt-
ningen. Här uppfattar hon att den bakgrund hon har och den fa-
milj hon kommer ifrån har präglat henne. Efter att under en 
halvårsperiod genomfört studiebesök i det svenska skolsystemet 
gick hon igenom svensk gymnasieutbildning samtidigt som hon 
väntade och födde det tredje barnet. Lisa berättar att barnet föddes 
på en söndag och redan på tisdagen var hon tillbaka i studierna 
igen.  

 
Ja, jag var verkligen ambitiös och satsade väldigt mycket på att 

komma fram. Så snabbt som möjligt. Och uppnå samma mål 

som jag hade i mitt hemland. 

 

Betydelsen av att själv ha ett annat modersmål 
Lisa säger att språkutveckling är hennes hjärtefråga. Under den 
specialpedagogiska utbildningen fick hon möjlighet att inom en av 
delkurserna fördjupa sig i andraspråksutveckling. Ändå menar hon 
att hon saknade lite av detta område i den utbildningen.  

 
Men det saknade jag lite grand … att jag tyckte att det här med 

intresset för invandrarbarn. Så det var nästan bara jag som 

brann för det här området. Och det är lite sorgligt för att jag ser 

att det här är ett väldigt stort problem. Och just i [kommunens 

namn] som ju har väldigt hög invandrarprocent. 

 

Efter att ha gått igenom gymnasiet och därefter examinerats som 
fritidspedagog fick Lisa anställning som sådan på en skola. Så 
småningom började hon inrikta sig på språkligt arbete i förskole-
klass. Hon menar att det är i detta arbete hon kan göra den största 
insatsen och det är också därför som det genom hela den special-
pedagogiska påbyggnadsutbildningen har stått klart för henne att 
hon vill tillbaka till det arbetet, nu med utökade kunskaper. Lisa 
framhåller att hon vill få barnen att tala, språka, med varandra, att 
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få dem att göra den här driften att lära sig språket till sin egen. I 
detta sammanhang är det hon, som genom sina egna erfarenheter, 
kan erbjuda något mera till både barn och personal.  

 
Men ändå den insikten som en person kan ha och som själv har 

kämpat igenom det här med tvåspråkig utveckling. Så det är 

något annat som jag kan bjuda på ändå. Och dom vet också det 

så dom vet när dom ska ropa efter hjälp, att nu är det bara du 

som kan hjälpa. Och det är jätteskönt. Det är jätteskönt. 

 

Lisa reflekterar över sina framgångar i den egna andraspråksinlär-
ningen som en särskild gåva eller talang hon fått och menar att den 
kan tillföra andra en modell för att det är möjligt att lyckas. 

 
Det är jätteviktigt. Och det är också en sådan talang som jag 

har fått att jag kunde lyckas så bra med språket så jag tycker att 

det mista jag kan … återgälda att dela med mig det jag kan och 

jag fick lära mig. Det är något som är helt självklart för mig. 

Och jag trivs jättebra med det. Den uppgiften. 

 

Genom att själv vara en förebild uppfattar Lisa att hon kan få både 
elever och deras föräldrar att se vikten av att våga språka och att 
nå sina höga mål. Hon utgår ifrån att hennes personliga berättelser 
om sin egen språkutveckling troligen kan påverka dem mera än så-
dant de läser om i tidningar eller ser på TV. Lisas önskan är att 
barn och föräldrar skall ta intryck av henne som modell och där-
igenom ”göra denna drift” till sin egen.  

Vid skolan där Lisa arbetar har cirka 65 % av eleverna annat 
modersmål än svenska. Det har medfört att skolan vid ett antal till-
fällen har anordnat fortbildning inom området för personalen. Det 
uppskattas inte minst av Lisa även om hon framhåller att hon inte 
kan se några större avtryck av fortbildningen i kollegernas var-
dagsarbete.  

 
De här föreläsningarna och föredragen dom är jättebra men 

alltså när man går hem efteråt och kommer nästa dag så ser jag 

samma problem. Som om man inte pratar om samma sak. Som 

om den ena bara är teori och den andra praktik och det är helt 
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skilda världar. Att det inte går in i vardagen så fort man har 

bara lyssnat på en föreläsning. Det går inte. 

 

För Lisa betyder en skola för alla, att alla elever har rätt att förstå 
sin skolgång, sina lärare och läromedel och i detta sammanhang 
tänker hon inte minst på andraspråkseleverna.  

 
Specialpedagogen som expert 
Lisa anser att det är viktigt att först ha en allmän pedagogisk grund 
att stå på innan fortbildningen till specialpedagog. Därtill ser hon 
livserfarenheter som avgörande samtidigt som egenskaper som att 
vara resonlig, lyhörd, flexibel och att ha en öppenhet för att ut-
veckla sig är betydelsefulla. Därtill måste man, menar Lisa, tåla 
väldigt mycket.  

 
/---/ man måste ha den inställningen att offra mycket, utforska 

mycket, erbjuda mycket. Alltså då att man verkligen ser bara 

barnets bästa. Och man … glömmer allt annat.  

 

Lisa uppfattar sina kolleger på skolan som specialister var och en 
inom sitt område. På så vis uppger Lisa att det ibland är hon själv 
som blir handledd av en klasslärarkollega, t.ex. då det gäller ma-
tematiksvårigheter. Det är ändå, enligt Lisa, specialpedagogerna 
som är pedagogikens experter, även om hon samtidigt betonar att 
dessa inte kan vara experter i allt utan att den individuella bak-
grunden blir avgörande för inom vad specialiseringen kommer att 
ske. 

 
Men vi kan inte vara experter i allt. Det är helt omöjligt. Det är 

som läkare alltså. Först är det allmän medicin och sedan kom-

mer dom speciella – jag vet inte vad det heter … det är inte gre-

nar … - något som man specialiserar sig, alltså kirurg eller så-

dant. Så tänker jag på specialpedagogik också att först måste 

man ha en allmän bakgrund – en grund – och sedan kan man 

avgöra vad är det som man kan göra mest insats på och mest 

nytta. 
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Även om Lisa säger sig inse att hon som specialpedagog ständigt 
även fortsättningsvis måste utveckla sig genom litteratur och fort-
bildning, vill hon i nuläget möta de ”verkliga utmaningarna” som 
hon menar det innebär att vara ute i arbetslivet. 

Lisa uppfattar att det är verksamhetens behov som kan styra den 
inriktning inom vilken specialpedagogen kan specialisera sig och få 
tillfälle att visa sina starka sidor.  

 
Så … men också att det är rätt bra också om det träffar ens 

egna … ja, talanger och förmågor. Att man kan verkligen göra 

sitt bästa.  

 

Det är främst genom undervisning, men också inom handledning 
och skolutveckling, Lisa uppfattar att hon kommer att göra värde-
fulla insatser. Hon menar att hon gärna delar med sig av kunska-
per och åsikter till ledningen eftersom hon uppfattar sig själv dels 
som särskilt kunnig på frågor om andraspråksutveckling och dels 
som duktig på att organisera arbetet. Dock kan hon inte tänka sig 
att vara en del av ledningen eftersom hon inte uppfattar sig som 
”en ledartyp”. 

 
Att vara ödmjuk och ha tålamod som ny i en yrkesfunktion 
Då Lisa var klar med den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen återgick hon till en tjänst vid den skola där hon har arbetat 
tidigare. Lisa upplever, några månader in på terminen, denna möj-
lighet att gå in i en resurslärartjänst som en chans att i lugn takt 
följa eleverna i klassundervisningen och lära känna dem igen. Lisa 
beskriver hur hon under denna period förbereder sig inför kom-
mande arbetsuppgifter genom att tala med klasslärarna om elever-
na.  

 
Lära känna barnen igen och se hur mycket de har utvecklats. 

Prata med klasslärarna och redan i huvudet – om jag har möj-

lighet – så har man lite halvt planerade åtgärdsprogram och så-

dant. Så det är att man funderar på dagarna redan nu på sådant 

när man arbetar med något annat. 
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Det är att föredra, menar Lisa, att få ta det lite lugnare i början och 
att det inte förväntas av henne att hon skall jobba som specialpe-
dagog 

 
/---/ det är inte så höga krav på mig att jag ska liksom göra lite 

mirakel, underverk med vissa elever. Så det är en väldigt bra 

position jag har nu. Så ledningen och alla vet vad jag kan och 

vad som är min kompetens men dom vet också att jag gör mitt 

bästa om jag kan. Som jag alltid har gjort. Men det är egentli-

gen inget krav dom kan ställa på mig. Och det är väldigt bra. Så 

jag känner ingen press, ingen stress att jag måste visa att jag är 

specialpedagog. Och det känns jätteskönt. 

 

I flera sammanhang betonar Lisa att det är viktigt för henne att ha 
planerat och att vara väl förberedd. Annars menar hon att hon 
själv kan känna otillräcklighet. Det är således viktigt, menar hon, 
att få ett gott rykte. Hon betraktar därför denna tid som en över-
gångsperiod och i slutet av terminen uppfattar Lisa att hon är klar 
med återinslussningen i arbetslivet och att hon vill arbeta fullt ut i 
enlighet med de visioner hon har av språkligt arbete tillsammans 
med barn.  

 
Jag saknar den där ständiga utmaningen att man ska stå fram-

för riktiga problem. Och att jag kan sätta mig in och kanske 

fördjupa mig mer i specialpedagogområdet och problem. Att 

man inte ska vara splittrad som jag kanske känner ibland nu. /--

-/ Men nu känner jag mig redo och färdig att gå lite mer in i 

djupet … i arbetet.  

 

Lisa framhåller att specialpedagogiken nu och i en framtid har sitt 
berättigande just genom att vi alla är speciella. Redan det att peda-
gogerna på skolan är olika gör pedagogik till specialpedagogik.  

 
Att inte ta någon annans plats 
Lisa menar att hon genom att börja arbeta som resurslärare för att 
så småningom arbeta som specialpedagog troligen upplevs som 
mindre hotfull av de andra specialpedagogerna på skolan. Istället 
berättar hon hur de gärna delger henne olika erfarenheter.  
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För egentligen tar jag ingens plats så att säga. Och dom vet … 

jag har berättat hur jag tänker också och då är dom också lug-

na. Och det är väldigt trevlig stämning. 

 

Gemenskapen i arbetslaget 
Varje vecka har arbetslaget vid skolan där Lisa arbetar arbetslags-
möten där fritidspedagoger, specialpedagoger, klasslärare och mo-
dersmålslärare träffas för att ta upp frågor runt undervisningen. 
Just i dessa möten, menar Lisa, att de olika personernas kompeten-
ser kommer fram. Inte minst viktigt är det, menar hon, att mo-
dersmålslärarna är med för att bilda sig en uppfattning om vad 
klasserna arbetar med. Även Lisa själv framhåller att hon ibland 
kommer med olika förslag. 

 
/---/ då är jag inte specialpedagog eller inte fritidspedagog eller 

någonting, utan då är det Lisa [fingerat namn]. Alltså då är det 

liksom det sunda förnuftet som säger att det är enklare eller 

bättre på det sättet och då tittar man inte på yrkesbeteckningen 

utan det blir bara … 

 

Att känna tillit till sin kompetens 
Lisa poängterar att kombinationen av gamla erfarenheter och ny 
kunskap har gett henne en kompetens som hon inte hade innan. 
Hon exemplifierar detta genom att berätta att hon även under tidi-
gare yrkesverksamma år haft sina funderingar om åtgärder då en 
elev varit i svårigheter, men att den nyvunna kompetensen gjort 
henne säkrare i analysen av dessa. 

 
Att vara nära och till hands 
Lisa är noga med att poängtera att hon vill arbeta nära barnen och 
att det är i den nära kontakten med barnen som hon upplever att 
hon också utvecklar det hon vill utveckla hos sig själv. Hon litar på 
barnen att de själva inser sina behov och signalerar när de vill ha 
extra hjälp. Lisa har alltid varit av uppfattningen att barnen själva 
talar om när de vill ha hjälp. Hon skulle vilja vara till hands när de 
behoven uppstår, också när det gäller barn som är ”mycket ovan-
för målen”. För Lisa är specialpedagogiken meningsfull när hon 
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som pedagog kan ge hjälp och när den som tar emot hjälpen också 
tycker att den är meningsfull.  

 
Jag vill komma med mina särskilda speciella kompetenser att 

hjälpa till och det kan jag kanske kalla specialpedagogik. /---/ Så 

jag skulle vilja inte urskilja att nu är man fritidspedagog eller lä-

rare eller specialpedagog eller så utan på något sätt … smälta 

in.  

 

Förutom att hjälpa barnen genom att finnas tillgänglig menar Lisa 
att också personalen behöver hjälp. Lisa framhåller att personalen 
vill att hon skall ”handleda dom lite” och att de dagligen ber henne 
om råd när det gäller material och arbetssätt. Det är bra, menar 
Lisa, för då ”vet man att jag är specialpedagog. Det är jättebra”. 

 
Att prova olika vägar att hjälpa 
Lisa uppfattar att hennes uppdrag som specialpedagog är att vara 
så mångsidig som möjligt och framhåller att det inte får finnas någ-
ra begränsningar när man skall hjälpa. Mångsidighet uppnås, en-
ligt Lisa, genom att ständigt hålla sig uppdaterad inom alla områ-
den.  

 
För om det inte går på ett sätt då provar vi ett till och ett till 

och ett till. /---/ Med nya kunskaper och nya metoder. Alltid. 

Och det tycker jag … Det är det som är mest spännande och in-

tressant med yrket. Att man fastnar inte.  

 

Lisa framhåller att hon uppskattar mycket av de kunskaper och 
metoder som finns hos dem med speciallärarutbildning. Därför 
lyssnar hon gärna på äldre kolleger och försöker sortera sina kun-
skaper utifrån deras erfarenheter. Det är bra, menar Lisa, om spe-
ciallärare och specialpedagoger kan samlas som en yrkeskategori 
för diskussioner och kompetensutveckling. Lisa uppfattar att tiden 
spelar stor roll då det gäller hennes yrkesutveckling. Som exempel 
på detta menar hon att en erfaren speciallärare både snabbare och 
säkrare kan avgöra en elevs behov än vad hon kan.   
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Att bygga kunskap på en fast grund 
Lisa uppfattar samverkan mellan klassrumsaktiviteterna och arbe-
tet i den lilla gruppen som viktig. Om det inte fungerar för barnet 
inne i klassrummet, är det betydelsefullt, menar Lisa, att bygga på 
kunskapen i den lilla gruppen. Hon refererar till den specialpeda-
gogiska utbildningen som hon menar gett henne insikten att peda-
gogerna ”måste alltid backa lite tillbaka och lite tillbaka tills man 
hittar den stabila grunden där man kan bygga vidare sedan”. I det-
ta sammanhang är Lisa av uppfattningen att klasslärarna saknar 
den kompetens som behövs då kunskapsbygget skall ta vid. Vidare 
konstaterar hon att det, när det gäller kunskapsinhämtande, inte 
finns några snabba lösningar.  

Lisa vill förorda utredning vid uppkomna svårigheter eftersom 
utredningen tydliggör de problem som finns. Hon menar att de ut-
låtanden som en utredning ger har tyngd och dessutom hjälper till 
då det gäller att ge barnet resurser. Dessutom, betonar Lisa, kan 
arbetet i klassen förenklas då alla inser vilken problematik som 
finns runt en elev. 

 
Så jag tycker det är mycket bättre när alla vet och då går arbetet 

mycket smidigare sedan med hela klassen. 

 

En diagnos kan, enligt Lisa, förutom sitt förklaringsvärde dessutom 
göra att både barn och personal ser på barnet på ett nytt sätt. 

Lisa utgår ifrån att hon även fortsättningsvis kommer att vilja 
arbeta nära barnen och med språklig utveckling, främst i ett andra-
språksperspektiv. Eventuellt kan hon tänka sig att också arbeta 
med vuxna och deras språkutveckling, men det får i så fall vara 
under en kortare period menar Lisa. 
 
6.1.3 Marja 
 
 ”Mitt hjärta ligger i uppgiften handledning” 
Marja är i fyrtioårsåldern och bor i en storstad tillsammans med 
sin man och deras tre tonårsbarn. Marja utbildade sig till förskol-
lärare. Under en period om drygt ett år arbetade Marja inom en 
helt annan sektor än den pedagogiska. Så småningom uppstod 
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dock en saknad efter att arbeta mera i kontakt med människor och 
hon återvände till förskolan. 

Då Marja var färdigexaminerad som specialpedagog fick hon 
ingen sådan tjänst utan endast ett kortare vikariat under en del av 
terminen. Innevarande läsår innehar hon en tjänst inom särskolan 
där hon arbetar i ett team och med autistiska elever. 

 
Att få vardagen hemma att fungera  
Då Marja konfronterades med komplexiteten i att få det att funge-
ra både yrkesmässigt och på hemmaplan väcktes tankar om för-
ändring.  
 

Jag tänker att som människa har man nog olika möjligheter att 

orka med och klara av olika saker så att man kan känna att det 

jag gör är riktigt. Att det jag gör är rätt. Och jag tyckte att jag 

lyckades hitta en balans i detta förhållandet så att säga. /---/ Jag 

ser det som att i det läget så var det också … så handlade det 

om en överlevnadsstrategi när man… när jag bestämde mig för 

det här att prioritera arbetet mindre och prioritera familjen lite 

mer. 

 

Marja hade i ett tidigt skede tankar om att söka in till den special-
pedagogiska påbyggnadsutbildningen. När hon nu ser tillbaka på 
de åren menar hon att det kanske var bra att det dröjde ett tag in-
nan hon antogs, eftersom barnen hunnit bli äldre och hon nu hade 
möjlighet att satsa fullt ut. 

 
Jag tror att livet kan vara så också att … även om man själv 

försöker att så gott det nu går forma det, så tror jag ändå att li-

vet … blir på ett sätt så att det ändå blir en röd tråd för det 

hela. Man kan se kanske sambanden och det här lite senare. 

När det har gått några år kan man känna att det var nog bra att 

det blev på det viset ändå.  

 

I nuläget menar Marja att det känns positivt att hon kan ”ta tag i 
sin yrkesroll mer”. 
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Att möta en situation man inte föreställt sig under utbildningstiden 
 

Jag har ju inte jobbat så direkt med autistiska elever som jag 

gör nu och jag har ju inte heller jobbat med så pass gamla barn 

så att säga så att dom är uppe i tonåren. Samtidigt så känner jag 

ju att jag kunde nog inte tänkt mig att jag skulle ha så bra an-

vändning av min förskollärarkompetens som jag har just nu ef-

tersom dom ändå befinner sig på en två- tre- fyraårings utveck-

lingsnivå så är det ju ändå förskolemässigt man måste tänka 

kring dom här barnen.  

 

Dessa tankar tar sig, enligt Marja, praktiska uttryck i de olika ak-
tiviteter som förekommer vid skolan.  

Marja uppfattar det som att hon, trots att särskolan för henne är 
ny som arbetsplats, under hösten relativt snabbt kommit in i arbe-
tet med de autistiska barnen men att det också krävts ett visst till-
godogörande av litteratur kring ”den direkta pedagogiken för au-
tistiska barn”. 

Marja menar att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildning-
en i mycket betonar de handledande och utvecklande aspekterna av 
uppdraget medan traditionen i särskolan oftast har varit den mera 
omvårdande. Hon framhåller samtidigt vikten av att målmedvetet 
arbeta pedagogiskt så att alla de ungdomar kan utvecklas så långt 
det är möjligt. 

 
Han [rektorn] har ansett att det är slöseri med kompetens också 

att jag går och sköter den omvårdande biten för mycket.  

 

Det är, när nya arbetsuppgifter ska presenteras för eleverna, viktigt 
att pedagogen strukturerar momenten tydligt, gärna genom ”en-
till-en-undervisning” och det är just i dessa sammanhang som un-
dervisande uppgifter kan bli aktuella, menar Marja.  

 
Att skaffa sig erfarenhet och att meritera sig 
Marja menar att specialpedagogik som kunskapsområde är intres-
sant inte minst för att det innehåller en stor bredd av olika aspekter 
och att det är nyttigt att som ny specialpedagog samla på sig olika 
erfarenheter. 
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Det är ju lite spännande tycker jag med specialpedagogiken att 

den är så bred. Och att man ju faktiskt kan välja så olika ställen 

och områden att jobba på. 

 

För att snabbt sätta sig in i området autism har Marja läst en hel 
del böcker. 

 
Det tycker jag är värdefullt. När jag ska hitta nya lösningar så 

måste jag veta hur långt det är möjligt, hur en autism tänker 

och fungerar där inne. Så långt det är möjligt ju. Annars så kan 

jag inte … annars så blir det ingen struktur i fantasin om jag sä-

ger så. /---/  Alltså jag ser dom här böckerna och när jag läser 

om autism så är det som ett hjälpmedel för mig. Jag behöver en 

krycka att stötta mig mot … för att jag … lite ska veta vad det 

är jag gör och vad … jag har att göra med. Det är lite som om 

man ska lära sig att mjölka en ko så måste du veta hur tekniken 

är liksom för att du ska få någon mjölk ur spenarna va. Alltså 

det är lite samma. Jag använder det som teknikböcker lite 

grann. För då har jag ringat in fenomenet autism. Och när jag 

sedan ska ARBETA med autism så måste jag vara mycket mer 

… idérik och … DEFINITIVT tänka långt utanför skolans … 

förskolans ramar. Som är mycket mer stramare och striktare på 

något vis. I sin uppbyggnad. Och som jag tror att hela special-

pedagogiken är va.  

 

Marja uppfattar att den mera strikta uppbyggnaden inom special-
pedagogiken är en förklaringsgrund till varför elever i behov av 
särskilt stöd ofta separeras från klassundervisningen. 

Innevarande läsår har för Marja efter hand inneburit allt flera 
arbetsuppgifter inriktade mot utveckling av verksamheten där hon 
arbetar, vilket hon upplever positivt för ”det känns som det mat-
char mer min utbildning att jag får mer användning för det jag lär-
de mig där och det vill man ju gärna”. 

En av uppgifterna innebär att tillsammans med två andra ur per-
sonalen formulera en handlingsplan för både befintlig personal och 
för eventuella vikarier.  
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Att allting är väldigt klart och tydligt så att det aldrig ska behö-

va uppstå några problem kring hur är det nu vi ska jobba här. 

Det ska finnas papper på det. Man ska veta vad det är man 

jobbar från. Det ska kunna komma in en vikarie och vikarien 

ska kunna känna sig trygg och veta att så här ska jag jobba med 

eleverna. Det är det här som gäller det är den här värdegrunden 

vi har. Det är det här vi går efter. 

 

Handlingsplanen fungerar också som en arbetsbeskrivning och det 
är viktigt menar Marja för att kunna greppa vad det är för arbets-
uppgifter som uppdraget innehåller. Personalen innefattar olika yr-
keskategorier som barnskötare och olika pedagoger och det krävs 
utbildning för att sammanställa individuella planer för eleverna.  

 
Det är speciellt när man jobbar med autistiska elever för det 

krävs att man vet vad man gör med dom. Eleven måste känna 

sig trygg i sin arbetssituation. Annars så händer ju det att det 

blir mycket utbrott och det är just när strukturen saknas så att 

säga för eleven. 

 

Samtalet som kraftfullt redskap 
Redan i sin funktion som förskollärare upplevde Marja samtalen 
med föräldrar och med arbetskamrater som viktiga dels för hennes 
egen utveckling och dels för att kunna driva arbetet framåt. Samta-
lets kraft blev ännu tydligare för Marja under en period i livet då 
hon hade behov av att berätta. 

 
Erfarenheten runt det här med samtalen har gjort att det bara 

har växt sig starkare och starkare. /---/ Kan man locka fram att 

föra ett samtal mellan två individer som inte fungerar tillsam-

mans så har man ju nått väldigt långt. 

 

För Marja står samtalet också för en helande kraft och hon menar 
att när människor upplever svårigheter är det viktigt att verbalisera 
dessa, det är ”värdefullt att man får helt enkelt klä det i ord och 
säga det”. Det är viktigt att lyssnaren inte hela tiden försöker av-
bryta med förslag om olika lösningar, utan lösningarna innehas of-
tast av berättaren och finns i de perspektiv som uppstår i det berät-
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tade, utifrån vilka nya strategier och vägar som kan finnas. Marja 
upplever att hennes tidigare erfarenheter av samtal för henne inne-
burit en förmåga att se saker ur olika perspektiv vilken är betydel-
sefull för henne i arbetet som specialpedagog. Den distans till svå-
righeter som uppstår i och med detta gör också att det uppstår 
möjligheter att se olika strategier och lösningar. 

Marja är tydlig med sin prioritering av handledande uppgifter. 
Även om hon under en period kan tänka sig att arbeta på annat 
sätt, är hela tiden handledning det hon vill syssla med. Som ett 
komplement skulle utvecklingsarbete också kunna vara en möjlig 
uppgift. 

Marja ser en möjlighet till ständig reflektion genom återkom-
mande samtal i personalgruppen istället för att de, som nu oftast är 
fallet, kommer till stånd i akutsituationer. Återkommande samtal 
skulle kunna förhindra att akuta situationer uppkommer; därför är 
det värdefullt att få några av personalen att bli välvilligt inställda 
till samtal så att de i sin tur kan påverka den övriga personalen, 
menar Marja. Vidare poängterar hon insikten i att processer tar tid 
och att små steg i utvecklingen också är framgångar. 

Även handledning till föräldrar är aktuell att ge då föräldrarna 
ställs t.ex. inför nya situationer under hand som barnet blir äldre 
och i dessa sammanhang kan Marja diskutera med föräldrarna hur 
olika svårigheter kan lösas. När det gäller autistiska barn och ung-
domar gäller det ofta att konstruera s.k. visuella scheman, dvs. bil-
der som i en kronologisk ordning visar hur ett arbete eller en var-
dagsuppgift ska utföras. Dessa scheman uppskattas även av föräld-
rar till eleverna.  

 
Det är det här yttre sammanhanget runt eleven som är viktigt, 

att man får det att bli så klart och tydligt och strukturerat som 

möjligt för då känner sig eleven lugn. Så det handlar ju mycket 

om dom här visuella schemana hela tiden. I olika situationer. 

Och det kan vara helt olika situationer för varje elev som känns 

jobbig. /---/ Det är roligt när man hittar möjligheter och vägar 

där man känner att nu har vi kommit på något bra som gör att 

den här eleven kan känna sig nöjd. För det är ju ändå det man 

vill uppnå. Att eleverna känner sig nöjda ju. 
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Bygga en kunskapsbank 
Utbildningen har, enligt Marja, gett specialpedagogiska vägar som 
inte den övriga personalen på hennes arbetsplats har. Det är vik-
tigt, uttrycker Marja, att specialpedagoger i botten har klart för sig 
”den normala utvecklingsnivån” och ”har den i ryggraden för då 
vet du ungefär vad du har att rätta dig efter”. Under utbildningsti-
den till specialpedagog uppfattar Marja att det handlade mycket 
om ”varför har det nu inte blivit som det borde ha blivit” och att 
det var givande att fördjupa sig och kunna ta reda på mera runt 
svårigheterna. Marja menar också att hon skaffat sig en ”jätte-
bank” genom dels utbildningen till först förskollärare och sedan till 
specialpedagog, dels arbetslivserfarenheten och dels egna erfaren-
heter som mamma och att detta sammantaget ger henne en bered-
skap i den nya situationen i arbetet med de autistiska barnen.  

 
Och hade jag då inte haft den här banken med hur det ska vara 

och hur det borde vara och vad kan det bero på när det inte är 

som det ska vara så hade jag förmodligen inte klarat det. Det är 

liksom det som gör att dom röda trådarna blir. Det är när man 

plockar ihop allt det här. Och så hittar man något – Ah, det här 

testar vi. Och det är inte säkert att det var rätt. Man får kanske 

testa tio gånger. Tio olika lösningar innan man äntligen… Nu 

kom vi pang i prick.  

 

Utbildning är avgörande för att kunna se de olika möjligheterna till 
lösningar eftersom det inte finns några färdiga lösningar utan att 
varje individ och varje situation måste tas i beaktande. Marja åter-
kommer ständigt till hur intressant och utmanande det är att som 
specialpedagog hitta lösningar på olika svårigheter. Hon menar att 
utgångspunkten för henne är det salutogena, att det gäller att hitta 
det som är positivt och att utveckla den eftersom det inte är i indi-
viden, utan situationen som ska förändras  

 
Det handlar ju om så väldigt många människor, individer som 

är inblandade i situationen. Och det gör det hela mycket svåra-

re. Och det gör att vi inte heller kan hitta färdiga lösningar. 

Utan det är utifrån varje situation, varje klass, varje samman-

hang, varje elev, varje individ. Därifrån får man försöka hitta 
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lösningar. Och det tycker jag i och för sig att det är ju det … det 

är ju den stora grejen för specialpedagogen på något vis. Det är 

ju det detektivjobbet ju. Och det är ju jättekul. Det är det som 

är rolig. Även om det kan vara krävande så är det ju roligt. Sär-

skilt när man äntligen når fram till något som man känner Åhh, 

här, här äntligen hittade vi något som fungerar. 

 

En specialpedagog måste vara inkännande och öppen eftersom det 
hela tiden uppkommer nya situationer som behöver nya lösningar, 
upplever Marja, som också menar att hon som specialpedagog på 
ett helt annat sätt än i sitt uppdrag som förskollärare kan ”gå utan-
för mallen” och få användning av alla de tankar och pedagogiska 
idéer hon har. Dessutom är Marja av uppfattningen att det är en 
fördel om hon som specialpedagog har förmågan att vara tydlig 
och att ”ta för sig” i diskussioner med rektor och på det sättet få 
till stånd förändringar.  

 
Att söka vidare utifrån sin vision om önskade arbetsuppgifter 
Marja kommer att fortsätta se sig om efter uppdrag som innebär 
att hon får arbeta med handledning, i förskolan, i skolan eller inom 
Habiliteringen. Redan i samband med att Marja startade studierna 
inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen fanns tan-
ken på detta och denna växte sig allt starkare under utbildningens 
gång. Under tiden hon söker jobb kommer hon troligtvis att arbeta 
kvar på specialskolan för autistiska elever och där verka för för-
ankring och utveckling av arbetet. 

 
Ja jag jobbar garanterat som specialpedagog [även om fem, tio 

år]. Det gör jag. För jag känner att jag har kommit rätt. /---/ 

Och jag känner mig … jättemycket mer förtrogen och hemma 

med det här än jag gjorde i slutet när jag jobbade som förskol-

lärare. Då jag kände att jag hade jobbat mig igenom det på nå-

got sätt och var färdig med det och ville komma vidare. Det här 

med utvecklingsarbete är jätteroligt. Jag tycker om att jobba 

med tankar och idéer och att bolla och att hitta nya lösningar. 
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En skola för alla som strävansmål 
Under den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen genomsy-
rades föreläsningar och diskussioner av målet med en skola för 
alla. När Marja nu är tillbaka i arbetslivet upplever hon ett tydligt 
gap mellan teori och praktik. 

 
Det är lätt att så länge det här också att så länge som man sitter 

i den teoretiska världen så blir man fast i den. För när man se-

dan kommer ut i verkligheten så ser man ju liksom att hej och 

hå, här är så mycket man måste tänka på, som man kanske inte 

har funderat på riktigt alltid. Men jag kände i de diskussioner vi 

hade att det måste vara det vi strävar efter – en skola för alla. 

Det måste det vara. Helt enkelt. Annars vet jag inte. Men så 

finns det frågetecken och det betyder ju inte bara för inte då 

ALLA med speciella behov kan passa in i en skola för alla, så 

betyder inte det att man måste utesluta alla då. Alltså jag menar 

då kan man ju ta dom situationer och dom elever där man kän-

ner att det här fungerar, det här skulle faktiskt kunna vara rent 

möjligt. 

 

Marja uppfattar att diagnoser kan ses ur två perspektiv. Å en sidan 
menar hon att föräldrar många gånger kan känna lättnad när en 
diagnos på barnets svårigheter ställs, medan det å andra sidan kan 
göra att ramarna för åtgärder blir för låsta.  

 
Jag kan inte säga att det är varken rätt eller fel med det ena eller 

det andra utan det är väldigt utifrån familjen och det barn det 

gäller alltså. Så där får man vara väldigt inkännande. Samtidigt 

så med det system som vi har idag så har du ju mycket större 

möjligheter till insatser av olika slag när du har fått diagnosen. 

Det kan jag däremot tycka är mycket fel. Så ska det inte vara. 

Det ska inte vara diagnosen som styr om du har rätt till hjälp el-

ler inte. Det tycker jag inte. Så jag vet inte. Jag står nog på 

många ben här.  

 

Ibland kan det, framhåller Marja, inträffa misstankar om att en 
felbedömning kan ha lett till att en elev fått en diagnos som egent-
ligen inte är adekvat. Personalens kunskaper om och erfarenheter 
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av hur autistiska barn oftast reagerar får då utgöra grunden till 
misstankar om felbedömning.  

Marja återkommer ofta till att det finns olika sätt att se både på 
diagnostisering och på specialpedagogik som organisationsform. 
Hon uppfattar en skola för alla som ett mål där alla som vill skall 
få möjlighet att vara i grundskolan, samtidigt som hon menar att 
just autistiska elever kräver en annan organisationsform. 

 
T.ex. när det gäller mina elever att det skulle vara otroligt svårt 

att ha dom eleverna ute i en vanlig klass för det skulle krävas 

att man ändrade den verksamheten väldigt väldigt VÄLDIGT 

mycket för att eleven skulle passa in och då skulle inte dom 

andra tjugoåtta passa in om man säger så. Så det är samma som 

det där med att diagnostisera att det finns inget som är svart el-

ler vitt. 

 

Att inkludera alla elever i en gemensam skola måste finnas som ett 
alternativ om eleven själv så önskar, betonar Marja. Dock är, en-
ligt henne, en placering inom särskola ibland ett bättre alternativ, 
särskilt då det gäller autistiska elever i tonåren. När de gäller just 
de autistiska eleverna är det av största vikt, menar Marja, att ruti-
ner följs och att alla föremål i rummet finns på bestämda platser. 
Det skulle, om en autistisk elev är inkluderad i en grundskoleklass, 
vara en alltför omfattande procedur att förklara allt detta för de 
andra eleverna i klassen vilket gör en inkludering närmast praktiskt 
omöjlig. 

En av de erfarenheter som Marja gjort i sitt arbete inom särsko-
lan är att människor hon och eleverna möter ute i samhället ofta 
reagerar med svordomar och andra åtbörder om t.ex. en av elever-
na skulle få ett känsloutbrott. 

 
Då tycker jag att man har stagnerat och snarare gått lite bakåt 

igen. Det tycker jag bl.a. genom dom platsannonser som jag har 

sökt. Där har dom väldigt ofta sökt att man ska sitta och ta in 

eleven en och en och kanske två i taget eller någonting sånt va. 

Eller liten grupp då. 
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Det är, hävdar Marja, viktigt att förstå att alla är olika men att 
också medverka till ett öppnare samhälle. Ett annat exempel som 
lyftes fram i detta sammanhang är synen på människor med annat 
etniskt ursprung. 

 
Vi har ju en referensram för vad som är normalt och vi räknar 

med som normalt, som samhället räknar som normalt. Vi som 

är specialpedagoger vi har väl utvidgat ramen då något. Kan jag 

känna att vi har. Kanske tänker i vidare ramar än man normalt 

gör i samhället ... Och det är ju tur. Det är därför det behövs 

mycket specialpedagoger för det på något vis tror jag mjukar 

upp tankarna.  

 

Marja menar att det kanske är de ”friskaste” barnen som hela ti-
den pockar på uppmärksamhet och bekräftelse och därför ”inte 
passar in i mallen” utan istället reagerar på skolan som organisa-
tion. 

Ju fortare specialpedagogiska insatser sätts in desto snabbare 
kan vinster göras, menar Marja, som också är av uppfattningen att 
insatserna i nuläget oftast dröjer för länge. Marja har erfarenheter 
av att misstankar om behov finns redan i förskolan men att dia-
gnoserna vanligen dröjer och insatserna med dem tills att barnet 
når skolan. 

 
Jag har ju jobbat som förskollärare själv i många år och man 

har diskuterat kring barn som man har haft i grupperna. Vad 

kan det … kan det vara detta, kan det vara detta…. Ja man har 

bollat det hit och dit och sedan så har man ju lite längre fram 

hört då att sedan helt plötsligt när dom har kommit in i skolan 

och då har det verkligen kört till sig om man säger så. Så har 

det då plötsligt kommit så långt att det har blivit en diagnos av 

det så att säga. Och då är jag sådan att jag tänker så här att för-

skolepedagogiken … tycker jag ger mer utrymme för individen. 

Man jobbar ju väldigt mycket utifrån varje individs förutsätt-

ningar i förskolan och det är så det går till. Det minskar betyd-

ligt när man kommer in i skolan. För då ska man verkligen pas-

sa ihop med alla dom andra. Och göra allt i samma takt. 
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Enligt Marja skulle lösningen vara att ta tag i t.ex. barnen språkut-
veckling tidigt och att utröna de eventuella fysiska hinder som t.ex. 
hörselnedsättning som kan finnas. Om insatser sätts in sker det of-
tast efter att BVC uppmärksammat barnet. Det borde vara så att 
förskolepersonalens kompetens runt barnet bättre togs till vara. 
Som specialpedagog menar Marja att en av uppgifterna skall vara 
att sammanlänka utredningar vid BVC med de tester som göra på 
förskolan.  

Eftersom Marja detta läsår arbetar vid en specialskola för autis-
tiska elever uppfattar hon att hon arbetar huvudsakligen utifrån ett 
kategoriskt perspektiv därför att elevernas beteende och behov styr 
mycket och gör dem till elever med behov av särskilt stöd. Exempel 
på strävan att arbeta mera relationellt är arbetet med två av elever-
na vilka har tal och viss förmåga att skriva och räkna. Vad det 
gäller just de två av skolans elever finns etablerat ett utbyte med 
”Lilla klassen” vid en skola i närheten där de två eleverna är med i 
verksamheten en gång i veckan.  

 
Det är ett sätt att försöka få det till en skola för alla men det är 

inte … det är inte precis så att våra elever ingår i den normala 

skolan. För den lilla klassen är inte heller den normala skolan så 

att säga. Men det kan ju vara ett led i det. /---/ Jag vet att för-

äldrarna till dom här två eleverna är ganska nöjda med det och 

tycker att det är roligt att eleverna får lite stimulans så att säga 

från lite högre nivå.  

 

Marja uppfattar det relationella perspektivet som det önskvärda 
men menar samtidigt att synsättet är starkt knutet till pedagogiska 
diskussioner och inget som genomsyrar samhällssynen. 
 
6.1.4 Nora  
 
”En helhetssyn på barnet” 
Nora är en kvinna i slutet av de trettio. Hon bor tillsammans med 
sina fyra barn, ett i förskole- och tre i skolåldern, i samma mindre 
samhälle där hon och hennes fem år äldre bror växte upp. Enga-
gemanget i barnen och deras skolor tar sig uttryck i att Nora sitter 
med i styrelsen för den fristående skola där de äldre barnen har sin 
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skolgång. Skolan ligger helt nära hemmet och Nora menar att det 
är ett av skälen till att den valdes till barnen, ett annat är den kul-
turprofil skolan har.  

I slutet av åttiotalet var Nora klar med sin utbildning till förskol-
lärare och har sedan dess arbetat som förskollärare och under en 
tid som föreståndare. Nora menar att den period för några år se-
dan då hon arbetade på Habiliteringen påverkade henne i riktning 
mot att vilja utbilda sig till specialpedagog. Arbetet på Habilite-
ringen tydliggjorde för henne vikten av att ”fånga upp” barnen ti-
digt, helst redan på BVC. Dock tog det några år innan hon kom in 
på den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. 

Efter sin examen som specialpedagog sökte Nora ett par arbeten 
som motsvarar denna, men eftersom hon inte fick någon av tjäns-
terna, är hon nu tillbaka på samma förskola där hon arbetade före 
utbildningen. 

 
Det kompetenta barnet 
Nora framhåller vikten av att ta tillvara barns nyfikenhet och lust 
att lära. I arbetet som förskollärare har hon alltid försökt vara flex-
ibel eftersom hon menar att det ibland ändå är svårt att planera allt 
i förväg. Många gånger, poängterar Nora, finns det mera kreativi-
tet i barn som inte alltid gör så som de vuxna har tänkt ut i förväg 
än hos de barn som anpassar sig efter normerna. De barn som är 
sprattliga kan ibland svara mera tankeväckande än de mera struk-
turerade och lugna barnen framhåller hon. 

 
Ja dom som anpassar sig efter en mall dom går ju efter den 

strukturen och har kanske inte så mycket själv och komma 

med. Dom blir ju väldigt oroliga om man ger dom för fria di-

rektiv. Men dom som är kreativa dom hittar ju på något i alla 

fall. Det är liksom skillnaden. Och det är frågan vad man efter-

frågar ju. 

 

Ett ständigt återkommande tema i Noras resonemang är spänning-
en mellan struktur och frihet, där Nora ser strukturen som viktig 
men att den inte får vara allt igenom styrande.  

Nora reflekterar, utifrån en stund av skapande målande på för-
skolan, i sin dagbok på följande sätt om samarbete barn emellan: 
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Till att börja med hade några av barnen svårt att acceptera att 

andra målade på `deras´ teckning. Men jag tyckte att de visade 

respekt för varandras alster och målade för att förbättra och 

inte förstöra. Jag tycker att barn behöver se att man faktiskt 

kan ha glädje av varandra och att man kan nå ett bra resultat 

av att hjälpas åt. /---/ Det är härligt att arbeta tillsammans med 

barn. 

 

Att uttrycka olika syn på lärandet  
Nora talar ofta om de olika villkoren som finns för personal inom 
förskolan. Även om barnskötarna och förskollärarna till stor del 
har liknande arbetsuppgifter finns det inte avsatt planeringstid för 
den förstnämnda gruppen, vilket också innebär att diskussioner om 
det pedagogiska innehållet får ställas åt sidan.  

Nora har fått erfara konsekvenserna av att förskollärare kan ha 
olika syn på lärandet. En kollega vill gärna att alla barn ska göra 
likadant och på samma gång, medan Nora försöker få fram att det 
gäller att följa barnets lust att lära. Strävan att följa barnet är alltid 
i fokus för Nora, trots att de omvårdande och administrativa ar-
betsuppgifterna emellanåt överskuggar ett reflekterat pedagogiskt 
innehåll eftersom barngrupperna är alldeles för stora. 

Läroplanen för förskolan har, framhåller Nora, medfört en ökad 
medvetenhet om vikten av delaktighet.  

 
Något som jag tycker att den har hjälpt är att man betonar 

barns inflytande. Det har inte betonats så mycket förr. Men det 

står ju faktiskt om det i läroplanen och det tycker jag har varit 

bra. Det är en bra sak. 

 

Att se det positiva och att poängtera möjligheterna 
Nora hade före den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
väntat sig att få veta mycket om barns svårigheter och om olika 
metoder att bemöta dessa genom fram för allt specialundervisning. 
Hon tycker att den faktiska utbildningen hade ett annat innehåll än 
det hon förväntat sig. Istället, menar hon, har utbildningen till stor 
del bekräftat de tankegångar hon redan tidigare hade om barn, lä-
rande och utveckling. Nora summerar upplevelserna: 
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Jag tycker att det har varit bättre egentligen för det har varit 

mer personlig utveckling och det tror jag krävs om man ska 

kunna jobba på ett bra sätt. 

 

För Nora framstår skillnaden mellan allmänpedagogik och special-
pedagogik som att den sistnämnda har både mera djup och bredd 
samt står för en större helhet. 

Nora upplevde det meningsfullt att under utbildningen tillsam-
mans med kurskamraterna diskutera kurslitteratur och gemen-
samma erfarenheter. När Nora nu är tillbaka i arbetet på förskolan 
saknar hon diskussionerna för att ”även om jag läser en bok så är 
det ingen annan som har läst den. Det blir svårt ju.” De tillfällen 
som finns för reflektion är oftast då barnen har utelek och de vux-
na står tillsammans.  

 
Utbytet av varandra i arbetslaget 
Nora ser samarbetet i arbetslaget som mycket viktigt och menar att 
det efter den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen är än 
mera klart vilka behov barn kan ha och hur arbetslaget skulle kun-
na arbeta för att möta dessa. Dock ställer bristande resurser upp 
hinder. 

 
Vi har ju språksvaga barn, det har vi ju. Man vet precis egentli-

gen hur de skulle kunna jobba och försöker. Men det finns inte 

riktigt tiden heller. 

 

Under sina år i förskolan har Nora särskilt uppmärksammat och 
stöttat de barn och föräldrar och det har blivit så ”att just de här 
föräldrarna som har det lite svårt, som faller utanför … att jag 
gärna tagit mig an dom familjerna”. 

De avtryck av utbildningen som är mest påtagliga i verksamhe-
ten på förskolan är när det är tid för utvecklingssamtal. Efter att 
Nora kom tillbaka till förskolan har det blivit hon som får ta hand 
om utvecklingssamtalen för barn i behov av särskilt stöd.  

 
Vi delar upp utvecklingssamtalen … så blir det kanske att dom 

barnen som det är något speciellt med dom har jag tagit och så.   
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Dessutom har Nora fått till stånd att förskolan där hon arbetar nu 
gör upp individuella utvecklingsplaner för varje barn. 

Det är Noras uppfattning att även om det vore önskvärt att alla 
pedagoger hade specialpedagogiska kunskaper tillför ändå med-
lemmarna i arbetslaget varandra så mycket kompetens. Ändå skul-
le arbetslag alltid kunna behöva en specialpedagog att bolla tan-
karna mot.  Nora uppfattar det som en utopi att specialpedagoger i 
en framtid inte skulle behövas, utan menar istället att det är en 
självklarhet att specialpedagoger skall finnas med i arbetslaget. 

 
Att inte fastna i fastlåsta mönster 
Specialpedagogens uppdrag är, som Nora förstår det, att ta sig an 
de barn som inte alltid följer samma gång som de andra, att un-
danröja hinder och att se möjligheter. 

 
Det var någon som sa någon gång att vi [specialpedagoger] är 

till för att försvara barnen som inte följer … Lite så blir det ju. 

Att man försöker hitta vägar och så. Så att det ska bli bra och 

det ska bli positivt för barnet och för alla runt omkring. 

 

För Nora framstår uppgiften att arbeta med specialundervisning 
som minst intressant. Hon uppfattar inte det som sin uppgift att 
göra ”mer av det dom kör i klassrummet”. Fokus bör enligt henne 
istället ligga på att utröna vad som inte fungerar för att sedan ut-
ifrån detta förändra. I detta kartläggningsarbete känner hon inte 
att det behövs några fasta manualer att gå efter. 

 
Då skulle man se det på ett helt annat vis och leta upp kanske 

… med ett barn kan man kanske finna saker som man inte har 

sett i klassrummet. Som gör att man har svårt att lära. /---/ Man 

behöver inte direkt en mall eller så … jag tror att man kan se 

det ändå. Man samtalar och gör saker tillsammans så ser man 

kanske ändå vad det barnet … vad det är som gör det. Så finns 

där ju hjälp med kartläggningen men det är jag inte jättepositiv 

till precis.  
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Att observera 
Nora menar att pedagogerna som arbetar inne i en verksamhet inte 
alltid är medvetna om hur man skulle kunna utveckla den. Det som 
saknas är både tid och möjlighet att betrakta verksamheten utifrån. 

 
Som specialpedagog har man kanske mer tid för reflektion och 

har tid att titta just med observationer och så, det kanske man 

har, än om man jobbar som vanlig lärare. Att se det lite utifrån 

och så där. 
Bara för att specialpedagogen har gjort observationer ska det inte, 
enligt Nora, medföra att ansvaret också övertas av denne, utan ob-
servationen skall istället vara avstampet till utökat samarbete med 
den andra pedagogen. 

 

Jag är positiv till det [att observera]. Sedan hade jag velat ha lä-

raren med mig. Inte att hon lämnar över det till mig. Det gillar 

jag inte, utan att man i samspel sedan tillsammans kan komma 

på någonting som kan vara bra och så hur man ska lösa det. 

 

Att vara olik men inte för olik 
Nora menar att hon i stort ställer sig skeptisk till de psykomedi-
cinska diagnoserna.  

 
Ja jag tycker att bara för ett barn inte passar in i en miljö så be-

höver man inte ha en hjärnskada. /---/ Och sedan tror jag att det 

beror liksom på samhället. Vi får dom barn vi skapar på något 

vis. 

 

Det är särskilt diagnoser som DAMP Nora är betänklig inför. Hon 
menar att hon vid ett antal tillfällen träffat på personer som berät-
tat om att någon haft DAMP men att det gått över sedan.  

 
Jag pratade med en lärare också som sade: `Ja jag hade DAMP 

som barn.´ Var har den blivit av nu? 

 

Istället för att sätta DAMP-diagnoser borde personalen se det som 
en omognad hos barnet och även som att hjärnan inte är helt fär-
dig. Nora berättar i sammanhanget om iakttagelser av att personal 
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i förskola och skola ibland använder sig av diagnosbeteckningar 
utan belägg.  

 
Jag vet att jag hade någon kollega som skriver liksom något på 

en kille: Kan ha DAMP. Och då tänker jag: Vad skriver hon? 

Och mamman blev ju alltså väldigt orolig. Och tog man den här 

killen rätt så var han världens goaste. Och sedan var hon jätte-

orolig när han skulle börja i förskoleklass. Och det har gått hur 

bra som helst. 

Diagnoser kan vara helt befogade ibland, som vid ”autism och så, 
det är väldigt speciellt” och Aspergers syndrom. Istället för att spe-
kulera i olika diagnoser, menar Nora dock, att det viktigaste är att 
bemöta alla olikheter utifrån att göra det bra för alla. Gruppkon-
stellationer kan, enligt Noras erfarenheter, ha både en positiv och 
negativ inverkan på individen. På så sätt kan det inträffa att om ett 
utåtagerande barn lämnar barngruppen övertas rollen av ett annat 
barn. Är det så att ett barn pekas ut mycket av de vuxna kan de 
vuxna medverka till att svårigheter uppstår och att barnet närmast 
blir en syndabock när något händer. Istället, menar Nora, att det 
är pedagogernas uppgift att tona ned negativt fokus på den enskil-
da. 

Under sina yrkesverksamma år har Nora iakttagit att förskolan 
och skolans tidigare år klarar av integrationen bättre än de senare 
skolåren gör och uppfattar det som att de senare saknar den flexi-
bilitet vad det gäller upplägg som de förra har. 

 
Men målet … jag tycker den inkluderande … Jag tycker det är 

intressant och det skulle utvecklas mer än vad det gör. Och att 

man skulle ställa sig frågan varför går det på förskolan och 

kanske de första åren och varför går det inte sedan? 

 

Nora framhåller att olikheter kan betraktas som både positiva och 
som en utmaning. Olikheter får inte betraktas enbart som besvärli-
ga, menar Nora, även om hon i praktiken erfarit att de ibland i 
stora grupper kan uppfattas som hinder fastän det egentligen är 
organisationen i sig som hindrar. I det sammanhanget gäller det att 
inte se barnet som problemet utan att se till vad som kan utvecklas 
i samspelet, i miljön, menar Nora. 
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Och sedan en annan gång är det kanske en tillgång att man är 

på ett annat vis. I en annan situation ju. Man kan vara bra på 

något annat ju. 

 

Nora uppfattar det som att hon vanligen funderar utifrån det rela-
tionella perspektivet men menar också att det kategoriska kommer 
in ibland; det gäller att utgå ifrån hänsynstaganden till personen.  

Nora återkommer vid flera tillfällen till den enligt henne ojämna 
resursfördelningen mellan å ena sidan förskola och grundskola och 
å andra sidan särskolan. Hon är även till viss del kritisk till inne-
hållet i den senare verksamheten, vilken hon menar sysslar för 
mycket med att försöka få barnen att läsa och skriva istället för att 
möta dem och utveckla dem utifrån där de befinner sig utveck-
lingsmässigt. Efter att under utbildningen till specialpedagog ha au-
skulterat inom särskolan kom Nora fram till beslutet att skriva sitt 
examensarbete utifrån en frågeställning om kreativitet och skapan-
de arbete i särskolan. 

 
Kommande inriktning som specialpedagog 
Nora har många funderingar på vilken kommande inriktning hon 
skulle finna vara intressant i ett specialpedagogiskt uppdrag. Hon 
skulle, som en av kommande arbetsuppgifter som specialpedagog 
kunna tänka sig att ingå som resurs för att göra övergången från 
särskolan till inkludering i klass naturligare. Framöver skulle hon 
möjligen också, inspirerad av tiden då hon tjänstgjorde på Habili-
teringen, kunna tänka sig att arbeta i ett specialpedagogiskt team 
där fokus är att utveckla verksamheten. Dock skulle hon ännu hel-
ler kunna tänka sig att arbeta i ett arbetslag ”alla liksom gemen-
samt”.  

Under en kortare period har Nora arbetat som ledningsresurs 
och utbildningens delkurs med inriktning på utveckling har väckt 
en del funderingar hos henne. Hon är inte främmande inför att 
som specialpedagog arbeta nära ledningen för att i samarbete med 
denna utveckla verksamheten vidare. 

 
Jag ser det som positivt. Jag tror alltså som rektor är man väl-

digt ensam och får inte mycket respons. 
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Nora har vissa funderingar på att framöver så småningom söka ar-
bete utanför kommunen, eller t.o.m. utomlands, men framhåller att 
det får vänta till dess att hennes barn blir äldre och att barnen 
ännu så länge måste sättas i första rummet.  

 
Då ska man ha så små barn att man liksom kan flytta på sig. 

Jag menar man har barn i tonåren. Dom har kamrater och sina 

relationer så det är rätt svårt. Tycker jag. /---/ Jag tycker att 

man har ett ansvar för det faktiskt. Mmm.  

 
6.1.5 Petra 
 
”Att bygga upp relationer” 

Petra är en kvinna i trettiofemårsåldern. Hon växte upp som enda 
barnet i samma storstad där hon nu bor tillsammans med sin man 
och deras två barn. Under barndomens somrar vistades Petra i 
skärgården. Under uppväxten hade Petras mormor stor betydelse 
för henne. Petra skaffade sig, efter att ha fått arbetslivserfarenhet 
inom sjukvården, sin grundutbildning som lärare och hade arbetat 
som klasslärare i ett tiotal år innan hon sökte sig till den specialpe-
dagogiska påbyggnadsutbildningen. Som examinerad specialpeda-
gog arbetar nu Petra som specialpedagog på halvtid medan den 
andra halvan av tjänsten innebär att arbeta som lärare i svenska 
som andra språk (Sv2). Några av hennes stora intressen är littera-
tur och att sjunga i kör, vilket hon gjort i en lång rad av år. 

 
Betydelsen av att ha blivit mobbad 
Petra berättar att hon alltid, redan under sin egen skoltid, gått sina 
egna vägar utan att ta efter det andra tycker och gör och tillägger 
att hon inte hade befunnit sig där hon är idag om hon inte själv 
under sin skoltid hade varit utsatt för mobbing. Det var inte lätt att 
koncentrera sig under lektionerna när pennor och suddgummin for 
i luften. 

 
/---/ det är ju inte konstigt att man inte klarar av skolarbetet 

som om man hade haft lugn och ro. Och det påverkar mig som 

lärare också att jag har aldrig någon gång… och det lovade jag 
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mig på Lärarutbildningen också att jag kommer aldrig accepte-

ra att någon annan blir utsatt. 

 

Det var under sommarvistelserna i skärgården som Petra fick åter-
hämta sig för där kände hon att hon fick vara den ”hon var”, ge-
nom kamraterna och aktiviteterna med dessa. 

Tankar om mobbingen återkommer ständigt i Petras berättelse 
men istället för att vända erfarenheterna av mobbingen till något 
negativt har hon använt dem för att i en positiv bemärkelse sporra 
sig vidare. Petra framhåller ofta att hon tagit en revansch genom 
att först utbilda sig till grundskollärare och sedan till specialpeda-
gog. 

 
Och att komma tillbaka på klassträffarna med högburet huvud. 

Medan dom som mobbat mig har inte kanske samma gedigna 

bakgrund som vad jag har. 

 

Erfarenheterna av mobbing präglar Petra både som mamma och 
som lärare. Hon menar att hon blivit mycket uppmärksam på hur 
dottern, som gått i grundskolan i några år, har det med sina kam-
rater. När sonen nu har börjat i förskolan är hon lika observant då 
det gäller honom. Även i arbetet som klasslärare har Petra under 
alla år gärna tagit med sig sin kaffekopp ut på rasten bara för att 
vara bland barnen på gården.  

 
Att handla och agera 
Petra framhåller att hon alltid varit intresserad av barn och ung-
domar. Hon har arbetat som lärare i söndagsskolan i ett par år och 
varit I USA och arbetat som barn och ungdomsledare på ett läger 
för funktionshindrade ungdomar och vuxna. Sommaren då hon 
som tjugoåring arbetade i USA har haft stor betydelse för Petra. 

 
Det var den sommaren som jag blev vuxen måste jag säga. Från 

att inte ha varit hemifrån till att bara resa -86 och vandra i fjäl-

len till att vara där i tre och en halv månad (skratt). Men när 

jag velat något har det… har jag alltid – inte alltid gjort det – 

men jag har försökt att nå fram till det målet. Och sedan kom 
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jag in inom sjukvården och det var också lite vårdande och med 

den sociala biten.  

 

Petras första yrkeserfarenhet var inom sjukvården och hon menar 
att tiden där påverkar henne även numera genom att hon ser att 
det ligger en stor dimension av omvårdnad i uppdraget att vara 
specialpedagog. Som ny inom sjukvården tog hon direkt tag i upp-
giften att lära sig de latinska begrepp och termer som var nödvän-
diga för att klara arbetsuppgifterna. 

Detta med att handla och agera är ett återkommande tema i Pet-
ras berättelse. Hon har alltid reagerat aktivt i olika sociala sam-
manhang både i arbetet och privat. Petra berättar t.ex. hur hon 
stannat och gått ur bilen för att stoppa några barn att trakassera 
ett annat barn och hur hon agerat då några ungdomar kastade ci-
garettfimpar där de små barnen i bostadsområdet skulle vistas. Pet-
ra menar att ”fart på benen” har hon fått från sin mamma. 

 
Vikten av sociala nätverk och back up 
För Petra har familjen alltid utgjort ett betydelsefullt nätverk av in-
tressen och stöd. Inom familjen ställer Petra upp för sina föräldrar, 
vilka bor i samma stad, och vice versa. Precis på samma sätt som 
föräldrar och morföräldrar hade stor betydelse för Petra under 
hennes uppväxt månar hon nu om att även barnen ska ha en lik-
nande uppväxt. Petra berättar att under den tid som hon studerat 
har hennes man gjort allt för att underlätta för henne. 

Förutom den nära relationen med familj och släkt har Petra ett 
kontaktnät av nära vänner. Då det gäller den yrkesmässiga sidan 
har Petra en nära vän i en kollega på annan ort med vilken hon 
kan diskutera olika delar av sitt arbete.  

 
Bygga upp relationer med eleven – allierad med skolans organisa-
tion 
Petra ger flera exempel på då hon, när hon arbetade som klasslära-
re, mötte olika elever genom att förstärka dem i det som hon ser 
som deras starka sidor. Det gäller att utgå ifrån det positiva och 
bygga på det menar Petra, för att sedan när relationen med eleven 
är trygg ”kanske ta de lite tuffare bitarna”. Det kan gälla en elev 
som inte kommer igång med läsningen och behöver stärka skrivan-
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det för att den vägen läsa mer. En annan elev behöver stöd för att 
utveckla sina relationer till kamraterna och en tredje behöver flera 
utmaningar i sitt lärande. Det är ofta skolan som skapar svårighe-
ter hos eleverna genom att dessa inte tillåts arbeta i sin egen takt 
och utifrån sina förutsättningar. En specialpedagog ska finnas till 
för alla elever menar Petra, också för dem som kommit långt i sitt 
lärande. 

 
/---/ känner jag att där har jag gett honom en bra skjuts och 

stärkt honom och det tycker jag också är specialpedagogrollen, 

inte bara att ta hand om dom som ens kolleger inte kan hantera 

utan även stärka dom som redan är duktiga att bli ännu dukti-

gare. 

 

Arbetet med att bygga upp relationer med eleverna är det viktigaste 
med specialpedagogiken, framhåller Petra gång på gång. Eller, 
tillägger Petra med ett litet skratt, så skulle hon kanske arbeta på 
socialbyrån istället, som socialpedagog, eftersom hon tycker att 
den sociala dimensionen är både intressant och viktig. 

 
/---/  även om vi säger att det handlar om läsning så tror jag att 

det är den sociala smekningen. Jag tror det är där man ska bör-

ja med dessa eleverna. Sätta sig ner på skolgården och prata 

med dom. 

 

När en elev är i svårigheter gäller det att ringa in vad dessa kan 
bero på, framhåller Petra och exemplifierar med att det är viktigt 
att inte bara se på skolämnena och hur de fungerar utan också ta 
del av vad som sker på fritidshemmet, hur situationen är hemma 
och med kamraterna. Det är ofta som man missar att se till hela 
elevens situation, poängterar Petra, som istället förordar det nära 
samarbetet med såväl skolhälsovården som olika kategorier skol-
personal och då inte minst med fritidspersonalen. Petra framhåller 
att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen påverkar hen-
ne så att hon mera kan reflektera över bakomliggande faktorer då 
det gäller svårigheter. 

Att det är viktigt med frihet under ansvar och att eleverna måste 
visa respekt för pedagogerna är återkommande i Petras berättelse.  
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Alltså positiv respekt. Inte Hu nu ska vi gå till Petra [fingerat 

namn] nu är jag rent rädd. Utan mer det här liksom att … vissa 

gränser alltså. Frihet under ansvar det tror jag på. Att man är 

hård i början.  

 

Petra framhåller att hon genom sin uppfostran fått lära sig att man 
skall hålla vid och göra ett gott arbete. Hon engagerar sig mycket i 
de elever hon möter. 

 
Och jag har hört faktiskt om dom som jag har tagit under mina 

vingars beskydd att en del har det gått bra för och en del har 

det gått mindre bra för. Och jag har haft elever som har ringt 

till mig och velat att vi skulle träffas. Där det har varit mycket 

sociala problem och drogproblem också. Och… men det visste 

jag inte då utan det är som jag har fått reda på senare. 

 

Petra betonar vikten av att balansera rätt mellan arbetet och famil-
jelivet. Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen har genom 
inslagen om konflikthantering påverkat henne även hemma på så 
vis att hon numera tydligare överväger vilka diskussioner som är 
relevanta att föra med barnen. 

 
Fixa och trixa 
Om inte en modell för lärande fungerar så måste en annan prövas 
menar Petra och tar som exempel läsinlärningen och användandet 
av LTG47. Hon framhåller att det kan ligga en fara i att renodlat 
använda en metod och har därför redan som klasslärare själv an-
vänt flera olika undervisningsmodeller som t.ex. läsinlärning enligt 
ljudmetoden. Också i sitt arbete som specialpedagog uppfattar Pet-
ra nödvändigheten av öppenhet inför olika angreppssätt.  

När Petra ska arbeta med en elev vill hon gärna ha textmateria-
let i förväg så att hon kan göra ett lämpligt upplägg av detta för 
eleven. 

 
 

                                                  
47 LTG står för Läsning på Talets Grund och är en läsinlärningsmodell utvecklad i början av 1970-
talet av den svenska pedagogen Ulrika Leimar. Modellen, som utgår ifrån bl.a. Vygotskijs och Lurias 
tankar, fokuserar på det språk barnet talar för vidare utveckling av läs- och skrivförmågan. 
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Ser jag att en elev har svårigheter på ett område då försöker jag 

putta in det kanske…inte pang bom… men jag smyger in det att 

det här kanske vi skulle jobba med. Jag har sett den här texten 

vi kanske skulle köra lite här med punkt och stor bokstav och 

dubbelteckning och så. Då jobbar vi med det. 

 

Petra berättar bland annat om hur en elev fick utgå ifrån sitt speci-
alintresse och därigenom utveckla sitt skrivande. Redan som klas-
lärare var Petra intresserad av alternativa modeller för lärande och 
berättar i linje med det om olika elever hon haft under åren, varav 
flera stycken sökt upp henne långt senare eftersom hon betytt så 
mycket för dem.  

För att lärande skall kunna äga rum menar Petra att eleven mås-
te känna sig alldeles trygg i situationen. När elever kommer till 
henne kanske de börjar med att spela kort och småprata. Någon 
elev är trött och behöver kanske en smörgås eller en frukt för att 
orka arbeta fram till att skollunchen serveras. Många elever kan 
behöva ”en morot”, vilken kan bestå i att få vara vid datorn i slu-
tet av arbetspasset, att få klistermärken eller att Petra sätter alarm-
funktionen på sin mobiltelefon för att tydliggöra arbetspassets 
längd för eleven. 

Det är viktigt att uppmuntra eleverna eftersom de nationella 
proven för många elever innebär stora svårigheter och att man inte 
”slår på ett barn som redan ligger ned”. Utgångspunkten måste 
vara elevens utveckling och social situation som i sin tur medför 
behovet av en större flexibilitet där inte klassen ska vara indel-
ningsnorm.   

 
T.ex. att dom som har dyslexi att dom får träffa likasinnade 

och se att jag är inte ensam. Det tror jag på. Jag vet inte. Jag 

tror man kommer att gå ifrån det här med klasser. Att man 

kanske mer har mentorer. Jag vet inte. 

 

Att vara lyhörd och försiktig som ny i jobbet 
Petra har fått veta att hon kommande läsår möjligen kommer att 
återvända för att arbeta på skolan där hon hade en klasslärartjänst. 
Hon reflekterar över svårigheterna att återvända, nu som special-
pedagog och menar att man kanske känner varandra för väl. 
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/---/ jag har ju varit en av dom och nu blir jag ett litet trappsteg 

högre, kanske, om du förstår mig rätt med det uttrycket? Att 

dom kanske ser mig som glada Petra [fingerat namn] i trean – 

ett till tre.  

Innevarande termin arbetar Petra på en annan skola där hon har 
schemalagd undervisningstid i specialpedagogik och svenska som 
andra språk. I arbetet träffar Petra flera lärare som har längre erfa-
renhet än hon och anser i sammanhanget att det är viktigt att som 
specialpedagog ta det lite försiktigt i början. 

 
/---/ man får ju ha lite silkesvantar på så man liksom inte kör 

med blåslampa för då sparkar dom äldre lärarna bakut och 

även de yngre för dom vill ju inte att man kommer och är ex-

pert i deras klass utan man får ju ta det lugnt ju. 

 

Petra ser möjligheterna som samarbetet med en speciallärare48 på 
skolan ger och menar att det är viktigt att bolla idéer med henne. 
På samma sätt som specialläraren undrar hur Petra ser på olika sa-
ker finns det mycket att hämta i speciallärarens långa erfarenhet 
menar hon.  

Under de två första veckorna som ny på skolan var Petra ute och 
gjorde besök i klasserna. Hon ville inte starta genom att ta ut ele-
ver från klasserna utan istället få en möjlighet att lära känna alla 
eleverna.  

 
Så nu när dom kommer och knackar på att dom vill ha hjälp 

med dragkedjor som inte funkar och nycklar som har blivit 

gömda i klassrummet och sånt så är jag inte bara en figur som 

dyker upp då och då. 

 

Vid klassrumsbesöken lade Petra speciellt märke till att en av lä-
rarna visade att hon inte tyckte om att bli iakttagen. Dessutom 
konstaterade Petra att upplägget av mycken undervisning låg på en 
nivå utöver den som eleverna kunde klara av. 

 
 

                                                  
48 Den dåvarande speciallärarutbildningen ersattes år 1990 av den specialpedagogiska påbyggnads-
utbildningen. 
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Och då är det ju bättre att ta ut dom än att dom känner ett 

misslyckande än att dom stannar kvar i klassrummet. 

 

Att ha goda relationer till skolledningen 
Petra betonar vikten av att ha en bra kommunikation med ledning-
en där båda parter kan fungera som varandras bollplank då det 
gäller olika idéer.  

 
Ja lite samordnare. Skulle kunna tänka mig det. Jag tror tyvärr 

att specialpedagogyrket kommer att bli mer administrativt. För 

jag tror att när rektorerna får nys om vad vi kan så … JAG tror 

att vi skulle kunna axla studierektorsrollen. Tror jag kanske. El-

ler biträdande rektorsrollen. 

 

Petra menar att påbyggnadsutbildningen gett henne mycket sam-
talsmetodik som skulle kunna vara användbar om t.ex. personal-
problematik uppstår. Dessutom anser hon sig, genom utbildningen, 
vara väl insatt i diagnoser som DAMP och ADHD och hur dessa 
kan omsättas i den pedagogiska vardagen inte minst när det gäller 
schemaläggning. Det är viktigt, fortsätter hon, att hennes kunska-
per tas tillvara. Dessutom har hon från sina år inom sjukvården en 
fördjupad kunskap om vad diagnoserna betyder i ett medicinskt 
perspektiv. Hon tänker sig att hennes uppgift som specialpedagog 
kan vara att slussa elever vidare och metaforen ”att vara spindeln i 
nätet” återkommer ofta i hennes berättelser. 

När en skolledare märker att en klasslärare har god hand med 
elever i behov av särskilt stöd kan det bli så att samma lärare få 
kanske fyra fem av dess elever i sin klass. Detta har Petra egna tidi-
gare erfarenheter av som klasslärare. 

 
/---/ för jag visste inte när en av dom här killarna skulle få sitt 

utbrott och kasta stolar. Och fick gömma saxar och… alltså det 

var horribelt. Samtidigt som att man skulle bedriva undervis-

ning. Det var egentligen… jag fattar inte hur… att jag inte gick 

in och slog näven i bordet hos rektorn och sa: Nej nu ska jag 

banne mig ha hjälp. Jag sitter här tills jag får hjälp. Det tror jag 

närapå jag hade gjort idag. Jag hade nog inte försökt så länge 

själv. 
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Detta fenomen skulle också vara ett argument för att specialpeda-
gogen ingår i ledningsgruppen så att elevers klassplaceringar där-
igenom noga övervägs betonar Petra. 

 
En fjäder i hatten  
Petra berättar om hur viktigt det är att bli bekräftad i det man kan 
och gör, att få ”en fjäder i hatten”. För henne har det varit detta 
att först ha genomgått grundutbildningen till lärare och nu den 
specialpedagogiska utbildningen. Hon visar ett smycke som hon 
köpt till sig själv som uppmuntran. På samma sätt berättar Petra 
att hon gärna uppmuntrar sin dotter med en liten gåva efter att de 
varit på utvecklingssamtal. 

I arbetet är det lika viktigt att uppmuntra och belöna eleverna 
som att själv få bekräftelse på sin insats.  

 
/---/ att kanske inte funkat med en elev och helt plötsligt hittar 

man det där dataspelet som gör att Kalle kan koncentrera sig 

tio minuter, som kanske har varit två minuter innan, och då är 

det jättemycket för Kalle. Men om man berättar det för någon 

kollega så har dom kanske inte samma förståelse och Va, sitter 

han tio minuter vid datorn. Och det är kanske en stor grej för 

den här killen att han kan koncentrera sig tio minuter./---/ Och 

att skolledningen får upp ögonen att man är faktiskt bra på det 

här jobbet och att man fixar det fast man gick ut i julas. 

 

Petra ser sig som en klar resurs i skolan och kan både tänka sig att 
arbeta på ett skoldaghem, nära ledningsgruppen som i enlighet 
med utbildningens intentioner, dvs. med undervisning, handledning 
och utveckling. Det Petra menar att hon aldrig vill ge upp är den 
mycket nära kontakten med eleverna. Eftersom den enligt henne är 
grunden för specialpedagogik. 
 
6.2 Specialpedagog - ett sätt att välja yrkes-

inriktning 
I detta avsnitt, i vilket jag går in i vad jag benämner analysläge två, 
analyseras resultaten med inspiration från hermeneutiken (se t.ex. 
Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman, 2005) där inriktningen är 
att förstå berättelserna. De fjorton berättelserna i delstudie ett bil-
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dar bakgrund till delstudie två i vilken fem av de fjorton deltagarna 
i delstudie ett också deltog (se också avsnitt 4.7 ovan). 

Analysen i detta andra steg presenteras först i avsnittet Motiv 
bakom att söka utbildningen. I påföljande avsnitt följer sedan 
Uppdraget som ett personligt val där analysen främst innefattar 
deltagarna i delstudie två med fokus på utveckling av yrkesidentitet 
och på specialpedagogrollen som vald eller tilldelad.  

 
6.2.1 Motiv bakom att söka utbildningen 
De studerande inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen delgav, genom berättelser, sina tankar bakom att söka ut-
bildningen. I detta sammanhang hade kunskapssynen en viktig roll, 
där förväntan på utbildningen var att denna skulle tillföra kun-
skap, oftast av metodisk-didaktisk natur, vilken skulle kunna 
komma till användning i yrket som specialpedagog. Således före-
kom dels berättelser som fokuserade möjligheter att, utifrån en 
komplex arbetssituation i förskola och skola, genom kunskap, då 
särskilt metodisk kunskap, hitta vägar att kompensera för eleverna 
och dels fanns berättelser som fokuserade möjligheten att genom 
kunskap finna vägar till utveckling av den egna pedagogiska verk-
samheten, oftast artikulerade som möjligheter att genom en bred 
översikt över olika metodiska angreppssätt kunna möta barns svå-
righeter (jmfr med Saugstad, 2002, 2005; Sfard & Prusard, 2005; 
Hegender, 2010; Palmér, 2010 och olika resonemang angående 
kunskap och lärande). I flera av de studerandes berättelser åter-
fanns en kombination av viljan att kompensera och strävan efter 
att utveckla.  Här kan göras en jämförelse med Tidemans m.fl. stu-
die (2004) och analyspunkterna kompensation som pedagogisk 
nödvändighet, kompensation som pedagogisk möjlighet, utveckling 
som pedagogisk nödvändighet och utveckling som pedagogisk möj-
lighet. Analysen ger vid hand att berättelserna oftast, även om viss 
variation förekommer, är ett uttryck för kompensation som peda-
gogisk nödvändighet eftersom syftet nästan uteslutande är att stöt-
ta individen genom anpassning till verksamheten. Samtidigt åter-
finns i några av berättelserna (se främst Marja) en strävan efter att, 
genom främst handledning, utveckla skolan på något längre sikt. 
Detta skulle kunna ses som en väg att, så som Bladini (2004) och 
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von Ahlefeld Nisser (2009) förespråkar, betrakta handledning i 
verksamhetsutvecklande syfte som en pedagogisk möjlighet.  

På samma sätt som i Tidemans m.fl. studie (2004) återfinns i fö-
religgande studie, både i delstudie ett och i delstudie två, flera be-
rättelser om hur pedagogerna upplevt en alltmera tilltagen oro 
både i förskola och skola. Det som påtalas är framförallt stora 
barngrupper och klasser samt det knappa utrymme som finns för 
planering och reflektion. Pedagogerna upplever att bristande resur-
ser i kombination med bristande tid ger en påfrestande arbetssitua-
tion. Flera av dem delger, genom berättelserna, olika kritiska hän-
delser de erfarit (Goodson & Numan, 2003; Tripp, 1993). Bland 
annat omnämns således, vilket också tidigare framkommit i före-
liggande studie, bristande tid och resurser, men även sökande efter 
kunskap och förklaringsmodeller för elevers svårigheter samt upp-
levelser av för litet utrymme för kreativitet och påverkan inom för-
skola och skola.  

För Karin har den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
varit ett mål länge. Hon framhåller att vägen över fritidspedagog-
utbildningen gav henne en bred kompetens även om hon, ifall detta 
varit möjligt, direkt hade velat satsa på att utbilda sig till special-
pedagog. Uppdraget att vara specialpedagog kan tolkas som Karins 
projekt, medan åren som fritidspedagog är ett uttryck för den fak-
ticitet som rådde i väntan på att erhålla en formell kompetens som 
specialpedagog (Ödman, 2005).  

Även i Lisas berättelse växer vägen till målet som specialpedagog 
fram. Hennes uppväxt har varit präglad av signifikanta andra 
(Mead, 1934/1976) i släkt och familj, flertalet av dem med peda-
gogik som profession. För Lisa har kunskap alltid varit betydelse-
full. Genom att målmedvetet sätta sig in i det svenska skolsystemet, 
genom utbildningen till fritidspedagog och arbetet med språkut-
veckling och svenska som andra språk, menar Lisa att hon nu som 
examinerad specialpedagog fullt ut kommer att arbeta nära elever-
na med en kompetens som är specifik. Också för Lisa kan åren före 
specialpedagogexamen tolkas som den fakticitet som rådde i vän-
tan på att uppfylla projektet att bli specialpedagog. Dessa år fyllde 
Lisa initialt med ett klart syfte att sätta sig in i och att förstå det 
svenska samhällets organisation av barnomsorg och skola.  
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Liknande uttryck för fakticitet (Ödman, 2005) i form av väntan 
på uppfyllelse av målet, projektet, dvs. specialpedagogutbildningen, 
återfinns också i Noras och Marjas berättelser. 

För Nora, som har en grundutbildning som förskollärare, kom 
perioden då hon arbetade vid Habiliteringen att påverka henne i 
beslutet att söka till den specialpedagogiska påbyggnadsutbildning-
en. För Nora framstod vikten av att hitta barn i behov av särskilt 
stöd tidigt som väsentlig. Det skulle dock dröja ett par år innan 
hon verkligen blev antagen till den specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningen. För Marja, som har en grundutbildning som för-
skollärare, innebar åren då de egna barnen var små att hon fick 
anpassa sin arbetssituation efter detta. Hon hade tidigt en önskan 
att vidareutbilda sig till specialpedagog, men det har inte funnits 
någon möjlighet till detta förrän nu när barnen befinner sig i ton-
åren. När Marja nu blickar tillbaka på småbarnsåren försöker hon 
se det som meningsfullt att det dröjde med påbyggnadsutbildning-
en. Hon betraktar både utökade erfarenheter ifrån yrkeslivet och 
en situation hemma som möjliggör studier som positiva.  

Petra arbetade efter att ha utbildat sig till lärare som sådan un-
der cirka tio år i grundskolan. Hon menar att hon under denna tid 
hela tiden försökt att anpassa för alla elever på bästa sätt och att, i 
linje med detta, ansökningen till den specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningen föll sig naturlig. 

Motiv bakom att söka utbildningen faller således dels ut i en 
strävan att hjälpa och stötta barnen/eleverna och dels i att göra den 
egna yrkessituationen mera rimlig. Den personliga strävan är att 
finna ett meningsfullt och greppbart arbetsinnehåll genom att, som 
en stor del av det specialpedagogiska uppdraget, hjälpa dem som är 
i svårigheter; ett arbete som uppfattas som både viktigt och tack-
samt. Att tolka det specialpedagogiska uppdraget i termer av att i 
huvudsak arbeta nära barn/elever genom att hjälpa och stötta kan 
tolkas som självdefinierat och således inte helt i samklang med det 
mångfacetterade innehållet i examensordningen (SFS 2001:23). In-
riktningen att vara hjälpare skulle också kunna tolkas som ett ut-
slag av det kategoriska (Persson,1998; Emanuelsson m.fl., 2001) 
eller, för att tala med von Wright (2000, 2002), det punktuella per-
spektivet i vilket barnet/eleven ses som problembärare. Inte heller 
skall specialpedagogerna, varken enligt den examensordning (SFS 
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2001:23) som rådde vid föreliggande studies genomförande eller 
enligt den numera gällande examensordningen (SFS 2007:638), i 
huvudsak arbeta enskilt eller i grupp inriktat på barns/elevers svå-
righeter. Genom att agera hjälpare finns, såsom Thomas och Loxe-
ly (2001) poängterar, faran att befästa skolans roll som hjälpare 
istället för att problematisera och åtgärda de skolsvårigheter som 
föreligger (se även t.ex. Clark, Dyson och Millward, 1998). De di-
lemman vilka specialpedagogiken har att ställas inför, och vilka 
dels Haug (1998), dels Tetler (2000a) och dels Nilholm (2003) på 
olika sätt urskiljer, ser jag som tämligen oproblematiserade i de i 
föreliggande studie ingående berättelserna. 

 
6.2.2 Uppdraget som ett personligt val  
I föreliggande studie framträder det personligt färgade perspektivet 
i val av den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, perspek-
tiv som också kan ses påverka förståelsen av uppdraget som speci-
alpedagog. Nedan följer min sammanfattande tolkning av de berät-
telser i form av porträtt som återfinns i delstudie två, avsnitt 6.1.1-
6.1.5 ovan.  
 
Karin – skolan som oföränderlig konstant 
Karins egna erfarenheter av att ha varit i svårigheter i skolan, präg-
lar henne och gör henne mycket kritisk mot den mall genom vilken 
grundskolan och då särskilt grundskolans senare år utformas. Hon 
framhåller ofta att hon inte är rädd för att vara okonventionell och 
att bryta mot den etablerade mallen och framhåller samtidigt att 
det krävs både mod och mycket kunskap för att kunna göra detta. 

Karin framhåller att det, då det gäller verksamhet för personer 
inom autismspektrat49, också finns en mer eller mindre vedertagen 
mall, innehållande en mycket strukturerad undervisning. En mall 
som Karin i stora stycken ändå är kritisk emot. Ett fokus i Karins 
berättelse är hennes behov av att visa eleverna att man kan gå 
utanför den etablerade mallen. Karin är ändå positiv till inrättan-
det av små undervisningsgrupper och nivågruppering och menar 
att det borde inrättas flera mindre grupper som håller en god kvali-
tet på undervisningen. Karin poängterar i sammanhanget vikten av 
                                                  
49 Autism/Aspergers syndrom 
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att det i dessa grupper är skola och inte ”förvaring” det skall hand-
la om. Karin uttrycker sig kritiskt mot det hon kallar det ”special-
pedagogiska lasset”. Istället menar hon att specialpedagogen skall 
verka för att spränga gränser och arbeta på det sätt som hon i sin 
tur tolkar som relationellt (jmfr Emanuelsson m.fl., 2001) nämli-
gen genom att låta möjligheterna till elevernas lärande avgöra pla-
cering, där den lilla gruppen enligt henne många gånger är att fö-
redra. Detta kan sägas vara en tolkning som här, trots Karins dis-
kussion ur ett relationellt perspektiv, i detta sammanhang ligger 
närmare en kategorisk, eller punktuell, syn på barn (Emanuelsson 
m.fl., 2001; von Wright, 2000, 2002). 

Karin menar sig vara medveten om risken för stämpling (Goff-
man, 1963/1972) men är ändå inte är kritisk mot diagnoser i sig 
eftersom de enligt henne föregås av ett omfattande utredningsarbe-
te och genom detta har ett förklaringsvärde inte minst inför föräld-
rar. 

Då Karin upplevt vad hon uttrycker som ett annorlundaskap 
under sin egen skoltid vill hon nu verka för att alla skall få erfara 
en meningsfull verksamhet, oavsett om det är inom grund- eller 
särskola. I Karins berättelse återfinns en paradox (se Ödman, 
2005). Dels bygger hon upp relationer till eleverna genom att 
framhålla sin egen ”tokighet”, dels menar hon att man aldrig får 
låta någon ständigt representera olikheten. Det måste enligt Karin 
finnas mötesplatser utanför skolan där alla kan träffas utifrån 
andra villkor än de som gäller i skolan. Den specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningen är enligt Karins uppfattning alldeles för 
inriktad på skolan. Hon vill istället betrakta hela individens tillvaro 
ur ett livsperspektiv och verka för ett inkluderande samhälle. Det 
kan här, och med referenser till Oliver och Barnes (1991) och deras 
diskussion beträffande needs kontra rights, dvs. allas lika rätt, kon-
stateras att Karin är den enda av de fem specialpedagogerna i del-
studie två som ser sin yrkesroll i ett sådant livsperspektiv. 

Enligt Karin är en skola för alla fortfarande på visionsnivå. Med 
ett relationellt synsätt avser hon att se individen i ett helhetsper-
spektiv där hela individens skoldag och livssituation tas i beaktan-
de. Skolan kan enligt Karin inte ses som den enda möjliga mötes-
platsen. Under våra möten hänvisar Karin ofta till olika saker hon 
läst och funderat över och berättar att hon ägnar mycket tid till att 
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reflektera över sitt eget synsätt på lärande (jmfr. Tripp, 1993). Hon 
ser med tillförsikt på att hon har så många yrkesverksamma år som 
specialpedagog framför sig och det hon vill medverka till är gräns-
överskridande arbetssätt och delaktighet för alla. Karin önskar ut-
veckla kunskap genom att bl.a. videofilma sekvenser från under-
visning för vidare samtal och reflektion. Karin kan tänka sig att, 
förutom att arbeta nära barnen, också arbeta mycket med hand-
ledning, inte minst av annan personal. 

Sammanfattningsvis ser jag det som tydligt att Karin strävar efter 
att ställa sig på elevernas sida. Hon vill stötta dem och verka för 
att vara ”annorlunda”. Refererat till Foucault (1971/1993) är dock 
en sådan hållning inte helt oproblematisk, eftersom det är genom 
”det annorlunda” eller ”avvikande” vi kan konstruera uppfatt-
ningen om ”det normala” (för en vidare diskussion, se också Bör-
jesson & Palmblad, 2003a, 2003b). Dessutom föreligger i ett så-
dant perspektiv av annorlundaskap också risk för stigma (Goff-
man, 1963/1972). 

Intrigen i Karins berättelse är, som jag tolkar det, att hon betrak-
tar skolan närmast som en oföränderlig konstant. Genom att utgå 
ifrån egna upplevelser av att vara ”annorlunda” kan hon ställa sig 
på elevernas sida och tillsammans med dem verka för en skola med 
meningsfyllt och lärande innehåll; en skola som dock av henne be-
traktas utifrån perspektivet att allt är som det alltid har varit och 
inpassat i den mall som Karin ändå uttryckligen är kritisk emot. 
Karin är upptagen av funderingar kring den relationella idén, ut-
tryckt i termer av inklusion. Denna inklusion ser Karin mera möjlig 
i ett helhetsperspektiv på hela elevens dag än som en möjlighet att 
genomföra under skoltid. I detta kan också tolkas att Karin ser den 
oföränderliga skolan som svår att beveka.  I ljuset av detta får ock-
så hennes uttalade skepsis mot det som utbildningen poängterar 
som det relationella perspektivet tolkas. 

 
Lisa– en hjälpande expert 
I Lisas berättelse växer vägen till målet som specialpedagog fram. 
Hennes uppväxt har varit präglad av signifikanta andra (Mead, 
1934/1976) i släkt och familj, flertalet av dem med pedagogik som 
profession. För Lisa har kunskap alltid varit betydelsefull. Genom 
att målmedvetet sätta sig in i det svenska skolsystemet, genom ut-
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bildningen till fritidspedagog och arbetet med språkutveckling och 
svenska som andra språk, menar Lisa att hon nu som examinerad 
specialpedagog fullt ut kan arbeta nära eleverna och med en kom-
petens som är specifik.  

Lisa, som i sin berättelse betonar rollen av specialpedagogen som 
expert, är inne på att anpassa för eleverna så att de kan klara av de 
uppgifter som föreläggs dem. I detta sammanhang sätter Lisa en 
stor tilltro till eleverna och är av uppfattningen att dessa kommer 
att signalera behov av hjälp då dessa uppkommer. Lisa ser det som 
en av sina viktigaste uppgifter att, utifrån ett andraspråksperspek-
tiv, stötta eleverna så att de kan förstå skolan och som en följd av 
detta klara av uppgifterna. I detta sammanhang kan således kon-
stateras att Lisa resonerar utifrån ett kategoriskt perspektiv (Ema-
nuelsson m.fl., 2001) inom vilket eleverna skall anpassas till skolan 
och inte tvärt om (se vidare Thomas & Loxely, 2001).  

Lisa framhåller, i linje med rollen av specialpedagogen som ex-
pert, kunskaper som synnerligen betydelsefulla. Hon vill gärna 
framstå som en modell för andraspråksinlärning. Hon efterlyser ett 
inifrånperspektiv och är kritisk till de studiedagar och annan fort-
bildning som förekommer vilka hon menar saknar den dimensio-
nen. Bara genom att själv ha upplevt en specifik situation kan man 
också känna till alla perspektiv den innehåller. Lisa vill arbeta 
språkutvecklande inom ramen för gruppen. Lisa framhåller där-
emot att hon inte vill arbeta nära skolledningen eftersom hon kän-
ner sig otrygg i den rollen. 
      Sammanfattningsvis tolkar jag det som att specialpedagogexa-
men för Lisa till viss del har gett henne ett frirum att verka för det 
hon brinner för, nämligen andraspråksinlärningen. Lisa betraktar 
dock, i likhet med Karin, på många sätt skolan som till stor del 
oföränderlig. Hon visar inget större intresse av att diskutera verk-
samhetsfrågor med skolledningen utan vill arbeta nära eleverna ut-
ifrån att hon själv upplevt den språkliga situation som eleverna be-
finner sig i. Lisas självpåtagna roll är således både expertens och 
hjälparens. Detta ser jag dessutom som intrigen i Lisas berättelse. 
Lisa betraktar sig å ena sidan som expert medan hon samtidigt, å 
andra sidan, vill agera i bakgrunden som en av flera i kollegiet. 
Lisa uttrycker vid flera tillfällen vikten av att vara ödmjuk som ny i 
sin yrkesroll (se vidare Goffman, 1959/2000 och resonemangen 
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kring den dramaturgiska begreppsapparaten). Detta förhållnings-
sätt påminner, som jag ser det, om hennes hållning då hon som ny i 
Sverige ville orientera sig om det svenska skolsystemet. Sett i ljuset 
av examensordningen för specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 
(SFS 2001:23) skulle kunna hävdas att Lisa inte ger sig själv man-
dat att vara samtalspartner med skolledningen då det gäller att ut-
veckla verksamheten vidare. Detta kan i sig tolkas som problema-
tiskt, eftersom ett av målen i examensordningen är just det nära 
och verksamhetsutvecklande samarbetet mellan skolledare och spe-
cialpedagog. 

 
Marja - samtalsledare söker plats 
Under en period av sitt liv hade Marja själv behov av att få stöd 
genom professionella samtal. De positiva erfarenheterna ifrån dessa 
samtal präglar hennes syn på samtalets kraft. Det är också en tjänst 
där hon själv får möjlighet att arbeta med samtal och handledning 
Marja söker. Under tiden som hon väntar på att en sådan tjänst 
skall dyka upp, arbetar Marja inom särskolan med en grupp autis-
tiska elever. Det skulle kunna tolkas som om det i Marjas berättel-
se finns två uttryck för fakticitet och projekt (Ödman, 2005). Dels 
den tid då hon inte kunde vidareutbilda sig utan arbetade med 
andra arbetsuppgifter och dels nu då hon arbetar inom särskolan i 
väntan på att kunna arbeta med handledning och utveckling i sam-
klang med hennes önskemål att samtala och handleda. I detta sena-
re sammanhang ger också Marja uttryck för att hennes kompetens 
för närvarande inte helt används så som den borde. Dock söker 
Marja finna vägar att möjliggöra uttryck för sin kompetens också 
där hon för närvarande befinner sig, som genom att strukturera 
verksamheten på olika sätt. Marja framhåller specialpedagogik 
som något både vidare, djupare och ”mjukare” än allmänpedago-
giken. I sammanhanget uttrycker hon även att hon som specialpe-
dagog nu finner mera mening i sina arbetsuppgifter än vad hon 
gjorde då hon arbetade som förskollärare. I detta ser jag två tolk-
ningar som möjliga. Dels skulle det i Marjas uttalande om en mju-
kare specialpedagogik kunna inrymmas en omvårdande aspekt. 
Dels kan i denna omvårdande aspekt finnas inslag av skuldavlast-
ning med tanken att göra gott. I detta sammanhang kan refereras 
till Scheffs teori och begreppen stolthet och skam (Aspelin, 1999a, 
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1999b). Genom att göra gott för andra, görs tillvaron mera me-
ningsfull vilket är gott även för den professionella själv och kan 
generera känsla av stolthet. 

Verksamheten för de autistiska eleverna betraktar Marja som 
den utmaning hon menar att en specialpedagog både bör förvänta 
sig och klara av. Vid ett flertal tillfällen under Marjas och mina 
samtal använder hon benämningar som friska och sjuka barn. När 
det gäller barn inom autismspektrat uppfattas dessa av Lisa som 
sjuka. Därför, menar hon, bör inte heller barnen gå integrerade 
inom grundskolan utan istället få en, enligt hennes utsaga, mycket 
mera professionellt strukturerad undervisning i mindre undervis-
ningsgrupp. Särskolan måste finnas enligt Marja, som inte heller 
problematiserar de autistiska barnens placering i särskolan som 
problematiskt i ett deltagarperspektiv (se Haug, 1998). 

Sammanfattningsvis tolkar jag Marjas tid i den verksamhet där 
hon för närvarande befinner sig som ett mellanspel för henne. Det 
fungerar både som en utmaning för henne och som en tid att skaffa 
sig erfarenheter. Dock är intrigen i Marjas berättelse hennes strä-
van att få handleda och använda sig av kraften i samtal. Detta tol-
kar jag som att Marja är samtalsledaren som söker sin plats. Detta 
är i sin tur i samklang med en av de preciserade kunskaper och 
färdigheter som examinerade specialpedagoger enligt examensord-
ningen (SFS 2001:23) skall inneha. 

 
Nora – det kompetenta barnet i fokus 
För Nora, som har en grundutbildning som förskollärare, kom pe-
rioden då hon arbetade vid Habiliteringen att påverka henne i be-
slutet att söka till den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. 
För Nora framstod vikten av att hitta barn i behov av särskilt 
stöd50 tidigt som väsentlig. För Nora blev utbildningen till special-
pedagog ett projekt medan fakticiteten innebar att det dock skulle 
dröja ett par år innan hon verkligen blev antagen till den special-
pedagogiska påbyggnadsutbildningen. 

Nora framhåller vikten av att sätta de egna barnen i första rum-
met, vilket medfört att hon engagerat sig genom att sitta i styrelsen 
för den fristående skola i vilken barnen går. För Nora utgör bar-
                                                  
50 Jämför här med von Wrights (2000, 2002) diskussion om hur pedagoger med hjälp av ”den punk-
tuella blicken” identifierar och definierar barn. 



  171 

nens uppväxt och det faktum att hon, beroende av brist på lediga 
specialpedagogtjänster, är tillbaka i förskolan efter sin specialpeda-
gogiska examen, den fakticitet hon lever i just vid tillfället. Så små-
ningom ser Nora möjligheten att kunna få en tjänst som specialpe-
dagog, kanske även en tjänst med placering utomlands. Detta skul-
le kunna tolkas som att Nora har ambitioner, under våra samtal 
ofta uttryckta som visioner. Nora har ofta förvånat sig över att inte 
förskolan inte i större utsträckning tar tillvara barns olikheter. För 
Nora är det viktigt att låta barnens kreativitet komma i första 
rummet och hon är den av de fem i delstudie två som tydligast ut-
trycker att olikheten bör tas tillvara och ses som en resurs (jmfr. 
här t.ex. med Tideman m.fl, 2004). Det är också Nora som åter-
kommande refererar till läroplanstexten i Lpfö 98. 

Intrigen i Noras berättelse är hennes syn på det kompetenta bar-
net uttryckt på ett närmast filantropiskt sätt. Denna tolkning grun-
dar jag dels i hennes sätt att uttrycka barns möjligheter, dels synen 
på att låta verksamheten anpassa sig efter barnen och inte tvärt om 
och dels i att hon i sitt examensarbete inom den specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningen valde att skriva om kreativitet och ska-
pande arbete inom särskolan. Mot detta kan dock ställas hennes 
tankar om observation enligt henne själv som ett uttryck för peda-
gogisk möjlighet (se vidare Tideman m.fl., 2004). När det gäller 
observationer torde syftet med dessa från början vara klart. Är ob-
servationerna sprungna ur uppfattningar om barns ”normala ut-
veckling” skulle det kategoriska perspektivet (se Emanuelsson 
m.fl., 2001) kunna ta överhand. Detta skulle i sin tur kunna tolkas 
som paradoxalt (se vidare Ödman, 2005) i ett perspektiv som fo-
kuserar barn som kompetenta. 

 
Petra - medveten samarbetande strateg  
I Petras berättelse framkommer genomgående vikten av att ha sig-
nifikanta andra (Mead, 1934/1976) i sin närhet. För Petras del har 
det inte minst varit morföräldrarna som gett henne trygghet under 
uppväxtens somrar, där sommarvistelsen gav henne ett andrum 
från en påfrestande situation i skolan. Ett framträdande och bety-
delsefullt tema i Petras berättelse är hennes erfarenheter av att ha 
blivit mobbad under skoltiden.  
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Genom att ha utmanat sig själv, först genom utbildningen till 
grundskollärare och sedan till specialpedagog, menar Petra att hon 
nu bevisat både för sig själv och för andra att hon duger. Ett möjli-
gen ännu mera framträdande tema, intrig, i Petras berättelse är 
hennes sätt att alltid handla och agera. Petra berättar om hur hon 
snabbt satte sig in i medicinska fackuttryck under sin tid inom 
sjukvården, hur hon alltid med egna erfarenheter av mobbing tar 
tag i situationer både på arbetet och hemma och hur hon satte sig 
före att klara sina olika utbildningar. Detta skulle kunna tolkas 
som om projektet är att visa sig vara kapabel att klara tillvarons 
utmaningar. Petra berättar också om hur hon ibland belönar sig 
med en liten gåva då hon får bekräftelse på sin insats från olika 
håll, t.ex. från skolledningen. Uttryck för stolthet, så som Scheff 
diskuterar den, återkommer i Petras berättelse (se Aspelin, 2003a, 
2003b). 

Bakom Petras agerande finns en medveten strategi. Samtidigt 
som hon inte utan stolthet berättar hur hon klarat av en rad av 
utmaningar under åren framhåller hon också hur viktigt samarbete 
är och nätverkande i alla former. 

I Petras berättelse betonas vikten av det nära arbetet med elever-
na. Jag tolkar det som att Petra på olika sätt uppmuntrar eleverna 
att arbeta med de uppgifter skolan bjuder. Detta kan tolkas som 
om Petra har en tämligen okritisk syn på skolan som organisation 
och istället ser som sin uppgift närmast att anpassa eleverna till 
skolans mall. Detta artikuleras i Petras berättelse genom beskriv-
ningar av hur hon ger barnen omsorg för att de skall kunna 
genomföra uppgifterna, att hon låter barn sitta vid datorn som be-
löning efter ett arbetspass och genom att hon använder metaforer 
som att ”ge barnen en morot”.  

Ett framträdande tema i Petras berättelse är hennes erfarenheter 
av att ha blivit mobbad under skoltiden. 

 
Men jag tror nog att fördelen med att man själv varit mobbad 

den är det att man ser signalerna på ett annat sätt. /…/ Och att 

det är en fördel att ha det i bagaget. Men det är ju någonting 

som jag inte önskar någon annan. 
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I sitt arbete som klasslärare har hennes strävan därför varit att 
stötta barn i olika situationer. Hennes sätt att reagera och agera 
och hennes uttryck för strävan till samarbete är återkommande te-
man i berättelsen. I sin berättelse betonar Petra ständigt vikten av 
att få det sociala samspelet att fungera. Det är också i dessa sam-
manhang hon använder metaforer som ”den sociala smekningen”. 
För Petra har relationsbyggande alltid varit i fokus. Hon återger en 
rad situationer då hon trätt in och reagerat och agerat. I sin roll 
som specialpedagog ser hon utökade möjligheter till handlande 
med fokus på samspel. Petra är den av de fem som, enligt min 
tolkning ser bredast på uppdraget att vara specialpedagog. Även 
hon vill främst arbeta nära eleverna, men hon har dessutom fun-
deringar på att arbeta handledande också i personalfrågor och att 
arbeta vid ett skoldaghem eller som skolledare. I dessa funderingar, 
artikulerar hon, i våra samtal, sina medvetna strategier för utveck-
ling. 
 
6.2.3 Vald vs tilldelad roll 
I berättelserna framkommer en viss osäkerhet inför kommande 
uppdrag som specialpedagog. Enligt resultatet i delstudie ett, visade 
det sig att innehållet i den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen för några var ett annat än det förväntade. Det har också 
framkommit i berättelserna att många hade en bild redan före ut-
bildningsstart hur de ville arbeta som yrkesverksamma. Dessutom 
upptäckte ett par av de studerande, särskilt i slutet av utbildnings-
tiden, att arbetsmarknaden inte skulle komma att erbjuda så 
många arbetstillfällen som förväntat.51  

Det är således, som jag tolkar det, en rad faktorer som påverkar 
specialpedagogerna, faktorer både av strukturell och innehållslig 
karaktär. Påverkan av egna och andras förväntningar, såsom olika 
pedagogers, andra specialpedagogers och skolledningens, för att 
nämna några, samt påverkan från rådande skolpolitik och olika 
diskurser gällande synen på normalitet och avvikelse. Det är i detta 
spänningsfält specialpedagogerna får sitt uppdrag. I vilken mån 
den specialpedagogiska utbildningen utvecklar de studerande, hur 
den tillför och utvecklar kunskaper och färdigheter hos dem och 
                                                  
51 Se också avsnitt 4.5.2 ovan och diskussionen om bortfallet av svar på den skriftliga frågan som 
ställdes mot slutet av utbildningstiden. 
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hur utbildningen får dem att problematisera sin yrkesroll kan ta sig 
olika uttryck.  

Följande figur (fig. 5) har som sitt syfte att visa hur det hos den 
enskilda studerande under utbildningstiden kan tolkas ske en över-
lappning mellan dels personliga och yrkesmässiga erfarenheter och 
föreställningar och dels den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningens innehåll. Denna överlappning torde kunna ta sig olika ut-
tryck. Ibland kan personliga och yrkesmässiga erfarenheter vara 
mest tongivande och ibland istället utbildningens innehåll för den 
individuella förståelsen av det specialpedagogiska uppdraget. För-
ståelsen växer fram i en sociokulturell kontext vilken, i likhet med 
den enskilda specialpedagogens förståelse, kan förändras över tid. 
Det är i ljuset av denna föränderlighet som berättelserna skulle 
kunna tolkas enligt figur fem:  

 
  Kontext 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tid   ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fig. 5. Den individuella förståelsen av uppdraget sker inom en över tid-

föränderlig kontext och kan tolkas som en överlappning mellan personliga 

och yrkesmässiga erfarenheter och den specialpedagogiska påbyggnadsut-

bildningens innehåll. 
 

Pers. o. yrkesmässiga 

erfarenheter och 

föreställningar 

            Den specialpedagogiska 

            påbyggnadsutbildningen 
 

Förståelse 

av uppdraget 
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En tvärgående analys av de teman som tas upp i respektive porträtt 
i avsnitt 6.2.2 ovan faller, som jag ser det, ut i olika förståelsebyg-
gen för var och en av de fem. I nedanstående ruta fyra återfinns en 
översikt dels gällande i vilken skolform var och en av de fem befin-
ner sig då det återvänder till arbetslivet efter att ha examinerats 
som specialpedagoger och dels den designerade yrkesidentitet (se 
Sfard & Prusak, 2005; Palmér, 2010) som växer fram i utsagorna i 
deras berättelser. 
 
 
Ruta 4. Designerad yrkesidentitet formulerad i termer av framtida vision. 

 Tillbaka i arbetsli-

vet 

(2004) 

Designerad yrkesidentitet 

Karin Arbetar i särskolan 

med 

autistiska barn 

Arbetar nära barnen/eleverna i särskolan, 

med handledning av annan personal samt 

utveckling med kunskaper i fokus. Skapar 

mötesplatser utifrån individen i ett helhets-

perspektiv. 

Lisa 

 

Resurslärare i 

grundskolan 

Arbetar nära barnen/eleverna utifrån egna 

erfarenheter av andraspråksinlärning. 

Marja Arbetar i inom sär-
skolan med 

autistiska barn i 
liten grupp 

Arbetar med utveckling och med handled-

ning som kraftfullt redskap. 

Nora Arbetar som för-

skollärare på 

samma arbetsplats 

som tidigare 

Arbetar med det kompetenta barnet i fo-

kus. 

Observerar och handleder. 

Petra Arbetar som re-

surslärare inom  

grundskolan och 

undervisar bl.a.  

barn med svenska 

som andra språk 

Arbetar nära barnen men också samord-

nande. Bygger relationer med barn/elever 

och med vuxna.  

 
Ovanstående ruta fyra skulle kunna läsas som att samtliga fem be-
finner sig i en fakticitet just nu, eller omskrivet, har en tilldelad roll 
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på respektive arbetsplats men att de också ser visioner, projekt om 
en vald roll, för framtiden. Dessa projekt tar sig uttryck som desig-
nerad yrkesidentitet. När det gäller den sistnämna är det också, en-
ligt Palmér (2010), en rad svårigheter av inre och yttre karaktär 
vilka behöver överbryggas för att ”nå målet”, uppfyllelse av den 
designerade yrkesidentiteten.  

Här kan också diskuteras huruvida de fem specialpedagogernas i 
delstudie två förståelser har vissa gemensamma teman och om des-
sa på något sätt är specifika just för dem. Konstateras kan att 
gemensamt för alla de fem är deras övertygelse om att vilja arbeta 
nära barn/elever. Så är också fallet för samtliga pedagoger som in-
går i delstudie ett. Den didaktiska dimensionen52 i detta nära arbete 
med andra kan falla ut på delvis olika sätt. En väg, förutom under-
visning, är att som specialpedagog agera genom handledning. Fler-
talet av pedagogerna i studien ser handledning som en pedagogisk 
möjlighet. Dock ses både handledning och skolutveckling av de 
flesta som något som kan utföras ifall allt annat är klart. En alter-
nativ uppfattning, där handledning istället är fokuserad, artikuleras 
främst genom Marja. Således inte är de fem specialpedagogernas i 
delstudie två, varken i detta hänseende eller på annat sätt, att be-
trakta som speciella, unika eller generella. Istället växer en mång-
fald förståelser, var och en lika trovärdig för sin berättare (eller var 
och en lika sann, se Goodson & Numan, 2003) fram i berättelser-
na. 

Två teman vilka tonar fram i studien är dels påverkan från egna 
föreställningar, och dels påverkan från andra tolkat genom dels 
Goffman (1959/2000) och dels Mead (1934/1976). 

Samtliga medverkande i föreliggande studie är medvetna om det 
politiska uppdraget en skola för alla samt visar en kognitiv medve-
tenhet om specialpedagogiken som tvärvetenskapligt kunskapsfält. 
Dock förhåller de sig olika till de olika dilemmaperspektiven på 
specialpedagogik (se t.ex. Nilholm, 2003). Det relationella perspek-
tiv (Emanuelsson m. fl., 2001), vilket skall vara en gemensam 
nämnare för de olika delkurserna inom den specialpedagogiska på-
                                                  
52 I presentationen av resultaten i min förstudie (Lansheim, 2007) diskuterar jag didaktiska frågor 
utifrån uppfattningar om specialpedagogikens innehållsdimension (frågan vad), det specialpedago-
giska aktörskapet (frågan hur) och de specialpedagogiska åtgärdernas riktning (frågan vem/varför).  
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byggnadsutbildningen, förhåller de sig olika inför. Ingen av de stu-
derande säger sig kunna se en skola utan behov av specialpedago-
gisk kompetens, varken nu eller framöver, utan behovet kommer 
alltid att finnas. Dock kommer specialpedagogiken fungera på oli-
ka sätt, utifrån om den skall vara ett perspektiv på allmänunder-
visningen eller om den skall utövas i liten grupp eller inom special-
skolan. Skillnad föreligger också om gruppens arbete sätts in i ett 
brett sammanhang i den allmänna undervisningen eller om den le-
ver sitt eget specifika liv, vare sig om de är placerade inne i klassen 
eller utanför. 

Både i delstudie ett och i delstudie två framkommer att samtliga 
betonar vikten av att särskolan skall finnas kvar som en speciell 
skolform. Motiven till detta är bl.a. att särskolan ses som garant 
för att eleverna får adekvat hjälp samt att det är positivt för barnen 
att träffa andra som är i en situation liknande deras egen. Ett fler-
tal är också för inrättandet av små undervisningsgrupper och nivå-
gruppering. En av dem är Karin som menar att det borde inrättas 
flera mindre grupper som håller en god kvalitet på undervisningen. 
Mot detta kan ställas dels Haugs (1998) resonemang om det de-
mokratiska deltagarperspektivet och dels den ökande inskrivningen 
i särskolan (Tideman m.fl., 2004). 
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7 FÖRSTÅELSER AV UPPDRAGET 
SOM SPECIALPEDAGOG 

I detta kapitel diskuterar jag nu avslutningsvis studiens resultat ut-
ifrån dess syfte och frågeställningar. 
 
7.1 Specialpedagog – som nytt yrkesuppdrag 
I överensstämmelse med vad som framgår i litteraturen (se t.ex. 
Persson, 2001; Nilholm, 2003) anser de studerande i föreliggande 
studie att specialpedagogik är ett område som är svårt att definiera 
i några enstaka ord. Begrepp som en skola för alla och allas lika 
värde är pedagogerna i studien medvetna om, även om definitionen 
av dessa begrepp kan ses som något glidande och ofta stannar på 
en retorisk nivå som ett strävansmål. Detta överensstämmer med 
Tidemans m.fl. studie (2004) vilken också, som ett av huvudresul-
taten, visar att olika aktörer inom skolan tolkar en skola för alla 
individuellt samt att utsagorna ofta stannar just på en retorisk 
nivå. Även Assarsons (2007) avhandling visar att när pedagoger 
skapar mening i en skola för alla är det till sina egna mål och till 
strävan att få verksamheten att fungera som de relaterar. Det poli-
tiska målet en likvärdig skola för alla genomsyrar skolans läropla-
ner. Dock är det inte, med endast något undantag, till läroplanerna 
pedagogerna i studien refererar utan till egna erfarenheter av prak-
tisk verksamhet i förskola och skola. Detta skulle kunna uttryckas 
som att läroplanerna närmast är osynliga i pedagogernas berättel-
ser i denna studie. 

Vad en specialpedagog är, menar de studerande, är lättare att 
beskriva och definierar i termer av praktiskt handlande så som att 
göra, hjälpa, stötta och att ge omvårdnad. Citatet nedan, hämtat 
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från delstudie ett, kan ses som ett exempel på uttalande i denna 
riktning 

 
/---/  jag tycker alltså att specialpedagogik, det är svårt … Det är 

lättare att definiera, tycker jag, vad en specialpedagog är. /---/ 

För det är ju liksom en kreativ person som kan utnyttja sitt pe-

dagogiska tänkande och se varje barn. /---/ Och det kan man 

säga är specialpedagogik då, det som försiggår i huvudet på 

specialpedagogen. Men det är alltså inte en sorts pedagogik 

tycker jag så här. Utan det är klart en person som ser i vidare 

banor, och inte bara ser skola som skola och … (F, 11).  

 

Som jag ser det, träder bilden av stor osäkerhet fram då det gäller 
vad uppdraget som specialpedagog konkret innebär.  
     Under tiden som yrkesverksamma före påbyggnadsutbildningen 
har de studerande erfarit olika sätt att bedriva specialpedagogisk 
verksamhet i förskola och skola. De som har erfarenhet av verk-
samhet inom förskola uttalar sig över lag mera positivt inför kom-
mande handledningsuppgifter än vad de som har en bakgrund i 
skolan gör. Här finns således en samstämmighet med resultaten i 
Byströms och Nilssons studier (2000, 2002) vilka också pekar på 
att specialpedagoger med en grundutbildning som förskollärare 
ägnar mera tid åt handledning än de med annan grundutbildning. 
Det har, åtminstone hittills, inte varit så vanligt förekommande att 
ha en specialpedagogtjänst knuten till den enskilda förskolan, utan 
de specialpedagogiska insatser som ägt rum har varit s. k punktin-
satser under en avgränsad tidsperiod, ofta innehållande handled-
ning av personal och ibland även riktad till föräldrar. Detta skulle i 
sin tur kunna tolkas som att de modeller av specialpedagogisk or-
ganisation och verksamhet man har erfarenhet av också är de som 
formar bilden av de egna kommande uppgifterna, dvs. framstår 
som den referensram till vilken uppdraget relateras. Något som 
också framträder i berättelserna är att de studerande, vilka har en 
bakgrund inom förskolan, menar att det finns många likheter mel-
lan det synsätt som finns i förskollärarutbildningen och det som 
finns i den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. Tolkning-
en av den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen sker således 
i ljuset av de referensramar och den förförståelse man har. Den 
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framstår, för att tala med Mead (1934/1976), som generaliserade 
andras förhållningssätt.  

Några av de genomförda studierna av specialpedagogisk verk-
samhet (Persson, 1997, 1999; Ström, 1999; Tideman m.fl., 2004; 
von Ahlefeld Nisser, 2009) visar att specialpedagogerna ofta arbe-
tar med undervisning enskilt eller i liten grupp, ofta också utanför 
gruppen. I Perssons (1997) studie var den, bland klasslärarna, van-
ligast förekommande uppfattningen, att eleverna till övervägande 
del ”efter behandlingen” (a.a., s. 133) skulle kunna återgå till klas-
sen. Även i min studie talar de studerande oftast om specialpeda-
gogik i termer av specialundervisning innehållande tankar om att 
hjälpa och göra gott för barnet. 

Vid intervjuerna framkommer att de studerande är medvetna om 
att den grundutbildning de har kommer att ha betydelse för en 
kommande anställning. Många av dem har noterat att arbetsgivar-
na ofta söker en specialpedagog som har grundutbildning som 
grundskollärare. Detta oroar dem med annan grundutbildning än 
lärare av två skäl, dels att det kan komma att bli svårt att få en 
specialpedagogtjänst efter examen och dels att om tjänst erhålls, så 
saknas grundkompetensen inom läs- och skrivinlärningen. Även 
om de med förskollärar- och fritidspedagogexamen menar att de, i 
sin tur kan tillföra mycket, förstås ett kommande uppdrag inom 
grundskolan ofta i ljuset av att arbeta med läs- och skrivundervis-
ning.  
   
7.1.1 Uppdraget i ljuset av tidigare erfarenheter 
En utökad decentralisering av ansvar parallellt med resursneddrag-
ningar inom skolan har medfört ökad belastning på arbetslagen 
(Tideman m. fl, 2004; Westling Allodi, 2005). I linje med detta in-
nehåller berättelserna ofta beskrivningar av både stort engagemang 
i verksamheten och olika kritiska händelser (Tripp, 1993; Goodson 
& Sikes, 2001) ofta artikulerade som uttryck för en komplex situa-
tion inom det pedagogiska verksamhetsfältet, där upplevelser av 
brist på tid och resurser, bristande möjligheter att påverka samt 
strävan att finna mening i verksamheten dominerar. Detta får ses 
mot den diskussion där Emanuelsson (2000a) betonar att skolans 
svårigheter oftare är ett uttryck för brister i hur kompetensen an-
vänds, än egentlig brist på kompetens.  
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I porträtten återfinns således skildringar av olika kritiska händel-
ser vilka de studerande upplevt. Det kan, som i Karins fall, röra sig 
om att själv ha upplevt sig ha specifika läs- och skrivsvårigheter 
under sin skoltid med en känsla av annorlundaskap som påföljd 
eller, som i Petras fall, upplevelsen av att ha blivit mobbad. Utifrån 
egna upplevda svårigheter vill de studerande som specialpedagoger 
hjälpa eleverna att få en bättre och mera meningsfull situation i 
skolan än den de själva upplevde, men det återfinns också en strä-
van att hjälpa sig själva att skapa mening i arbetsinnehållet. Marja 
berättar om hur det för henne, under en arbetsam period i livet, 
gav mycket att bli handledd. Som specialpedagog vill hon nu arbe-
ta med samtalet som kraftfullt redskap. Lisa vill utifrån sina egna 
upplevelser av andraspråksinlärning arbeta vidare med det språkli-
ga arbetet i barngrupper och Nora vill verka genom att utgå ifrån 
barnens olikheter som något positivt och arbeta för ökad kreativi-
tet i verksamheten. Detta kan tolkas som att uppdraget att vara 
specialpedagog ses som en möjlighet att få inrikta sig på något som 
man som individ uppfattar som personligt viktigt. På så sätt kan 
sägas att specialpedagogik av den enskilde tolkas som ett forum för 
något man brinner för och hoppas att kunna utveckla mera i sin 
kommande yrkesfunktion som specialpedagog. 

De studerandes berättelser har av dem betraktats som ett väl-
kommet tillfälle att få möjlighet att utveckla och göra sina egna 
tankar synliggjorda. Så här uttryckte en av de studerande sig:    

 
Det är ganska nyttigt det här att sitta och högt verbalt uttrycka 

sina tankar (L, 14). 

 

Det är också just reflektion och återkoppling som de studerande 
önskar sig mera av från högskolans sida i samband med utbild-
ningen, I detta sammanhang bör också frågan ställas varför det 
blev just de fem personer som återfinns i porträtten som önskade 
medverka även i delstudie två. Var just dessa personer i behov av 
att fördjupa sina berättelser ytterligare och på vilka sätt är deras 
historier speciella och/eller generella? Berättelserna i porträtten är 
inte, om man ser dem mot bakgrunden av alla de fjorton intervju-
erna i delstudie ett, annorlunda på annat sätt än att porträtten ger 
mera utrymme att fånga berättelserna och i linje med detta fånga 
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förståelser. Genom att medverka i delstudie två fanns ju en möjlig-
het att få ge större utrymme åt reflektionen över det egna profes-
sionella livet. Just detta kan ha varit en form som passade de fem 
särskilt väl, vilket i sin tur, också medförde att de ville medverka 
vidare också i den andra delstudien. Flera gånger under intervjuer-
na, både under delstudie ett och under delstudie två, har jag note-
rat att informanterna stannat upp en stund i eftertanke som med-
vetna om att de genom berättandet skapat egen förståelse efter-
hand. Det är genom att låta pedagogers röster bli hörda som sko-
lan kan problematiseras och utvecklas i ett vidare sammanhang 
menar Goodson och Numan (2003). Häri ligger också förståelsen 
av att som lärare tänker, förmodas de också handla i praktiska si-
tuationer (Schön, 1983). I de studerandes berättelser framkommer 
beskrivningar av hur pedagogerna tidigare har uppfattat sig ha 
bristande möjligheter att påverka arbetssituationen. I samband 
med att de blir examinerade specialpedagoger hoppas de nu på 
mera insyn i verksamheten samt helst också ett starkare mandat. 

Goodson (2003) diskuterar hur utbildningsreformer och skolut-
veckling ofta går förbi pedagogernas professionella erfarenheter 
och engagemang. För att etablera verkliga förändringar måste av-
stampet finnas i pedagogernas liv och arbete och det är i detta 
sammanhang som pedagogers professionella livshistorier är bety-
delsefulla. 
 
7.1.2 Utbildningen i förhållande till uppdraget  
Redan i ovanstående rubrik kan sägas uppstå en problematik. Som 
framkommit i avsnittet ovan, relaterar de studerande oftare upp-
draget till egna tolkningar, grundade i förförståelser från tidigare 
yrkeserfarenheter, än till utbildningens examensordning. Så, hur 
när och av vem definieras uppdraget, och med vilka konsekvenser? 
Sett till intrigen (Polkinghorn, 1995) i berättelserna kan i dessa 
återfinnas en dynamisk kraft att utveckla skolan och den egna yr-
kesidentiteten parallellt. Sedan är ju ändå frågan vilken pedagogisk 
vision denna kraft inrymmer.  

De studerande vid den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen går in med en uppfattning om hur de skall komma att arbe-
ta, en uppfattning som, åtminstone då det rör sig om de fem peda-
goger jag hade möjlighet att följa både under utbildningstiden och 
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sedermera när de var tillbaka i arbetslivet som nyexaminerade, inte 
ändrar sig i egentlig mening under utbildningens gång. Utbildning-
ens funktion ses således av de studerande ofta lika mycket som ett 
sätt att legitimera en formell behörighet som ett sätt att tillföra nytt 
lärande och nya perspektiv. Det är heller inte ovanligt att genomgå 
utbildningen i en närmast filantropisk strävan att hjälpa elever och 
för att kunna göra det i full utsträckning framöver, och med nytt 
mandat, skaffa sig en examen och därigenom formell behörighet.  I 
flera av berättelserna lyfts ett av värdena med utbildningen som 
möjligheten att få bekräftelse på att det man tidigare tänkt och 
gjort som pedagog var ”rätt”. På det viset tolkas utbildningen som 
en professionell måttstock och det kan ses föreligga en risk att de 
studerande slår sig till ro med konstaterandet att de tänker och gör 
”rätt”. 

Inte alla hade innan de påbörjade den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen uppfattat att utbildningen har ett annat in-
nehåll och en annan målsättning än vad den numera nedlagda spe-
ciallärarutbildningen hade. När de studerande påbörjade utbild-
ningen mötte de, i den första av delkurserna, en övergripande pro-
blematisering av det specialpedagogiska kunskaps- och forsknings-
området. Det är i denna kurs perspektiv på en skola för alla och en 
problematisering av det kategoriska och det relationella perspekti-
ven finns med för första gången. För några av de studerande upp-
stod vad som kan beskrivas som en mental kullerbytta i samband 
med att de fick utbildningens mål och innehåll klara för sig. Detta 
kan tolkas som att de inte i förväg tagit del av styrdokument och 
utbildningsredogörelser för att utifrån skrivningarna i dessa göra 
ett aktivt val att söka utbildningen.  

När de studerande skall beskriva erfarenheter av utbildningen 
omnämns bl. a. bredden i innehållet vilket i sin tur uppfattas ge en 
god orientering, men som också medför att en ständig fortsatt kun-
skapsinhämtning blir nödvändig. Detta kan illustreras genom Mar-
ja, som efter den specialpedagogiska examen arbetar inom särsko-
lan med en grupp autistiska ungdomar. Marja läste, i samband 
med att hon fick jobbet, in sig i litteratur om autism, ett område 
som utbildningen bara orienterat om. Vidare omnämns den speci-
alpedagogiska påbyggnadsutbildningen som mycket intressant men 
också krävande och tuff. Detta kan exemplifieras genom Petras be-
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rättelse där hon talar om hur hon tack vare att hennes man tagit 
hand om hem och barn under helger kunnat ägna sig åt studierna 
vilka hon känner det som en personlig seger att ha klarat av. Ut-
bildningens uppfattas ha en ”röd tråd” och ingen av de studerande 
motsätter sig heller demokrati, lika värde eller det relationella per-
spektivet. Dock får Karin liksom Nora illustrera dem som menar 
att utbildningen borde ha mera praktiska inslag och, vilket genom-
syrar Karins berättelse, inrikta sig på ett livsperspektiv. Något som 
flertalet av de studerande efterlyser är också flera tillfällen till re-
flektion över frågeställningar under utbildningen. Behovet av ökad 
problematisering ser jag som en förberedelse inför de dilemman 
och existentiella val (Berthelsen, 2001; Ödman, 2005) vilka speci-
alpedagogerna kommer att ställas inför i sin kommande yrkesut-
övning. Jag vill i sammanhanget också dra paralleller till Assarsons 
avhandling (2007) och vikten av att förstå och implementera det 
politiska uppdraget om en skola för alla till vardaglig verksamhet.  

Sammantaget kan konstateras att den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen, möjligen inte helt överraskande, brottas 
med problematik liknande den som t.ex. Sfard och Prusak (2005), 
Wedege (2008), Hegender (2010) och Palmér (2010) belyser, näm-
ligen hur kopplingen mellan teoretisk och praktisk kunskap kan 
bilda helhet och sammanhang för den studerande. Enligt Saugstad 
(2002, 2005) är det betydelsefullt att lärosäten, i detta fall högsko-
la och universitet, inser skillnaden mellan teoretisk och praktisk 
kunskap. Denna nödvändiga insikt skulle kunna få till följd att 
andra upplägg av utbildningen utvecklas. Detta skulle i sin tur ock-
så kunna förhindra den förvirring som av de studerande artikuleras 
i termer av längtan efter metodiska tips och idéer. Detta kan tolkas 
som ett i sig tydligt tecken på att bron mellan teoretisk kunskap 
och praktisk kunskap inte är stabil. 

 
7.1.3 Uppdraget i en samhällskontext 
Den inom skolan alltmera ökade social problematiken berörs av bl. 
a. Persson (1997) och Tideman m. fl., 2004). I brist på mera rikta-
de och alternativa insatser blir det specialpedagogiken som här får 
träda in, oftast då i form av en traditionsbunden och beprövad 
modell som specialundervisning. Detta diskuteras också av Emanu-
elsson (2000a) som menar att skolan då den stressas tar till just 
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beprövade sätt att söka lösa social problematik trots att det istället 
borde vara genom en bred och noggrann analys av svårigheterna 
som den specialpedagogiska kompetensen får utrymme.  Persson 
(1997) framhåller också att skolan, istället för att ta itu med den 
sociala problematiken i den omgivande miljön, oftast avskiljer ele-
ven (jmfr Thomas & Loxley, 2001). Enskilt eller i liten grupp får 
eleven undervisning företrädesvis i läsning, skrivning och i mate-
matik även om det inte är svårigheter inom dessa ämnen som 
egentligen inneburit att specialundervisning anordnats. Detta skul-
le, enligt Haug (2000), kunna uttryckas som att det fortfarande är 
gårdagens föreställningar av specialpedagogik som, omsatta i prax-
is, dominerar skolan. 

För skolväsendet finns en rad styrdokument vilka skall omsättas 
på kommunal och lokal nivå. Det är här det skolpolitiska målet en 
skola för alla skall transformeras från den retoriska till den prak-
tiska arenan. Svårigheterna är enligt Assarson (2007), vilket även 
belysts ovan, när retorik omvandlas till ett politiskt mål. Assarson 
(a.a.) har i sin studie undersökt hur en grupp pedagoger gör detta 
uppdrag meningsfullt relaterat till den skolvardag de befinner sig i. 
På samma sätt söker de studerande i min studie förstå sitt uppdrag 
som specialpedagoger. I detta sökande efter mening ser jag två stra-
tegier ibland berättelserna. Den ena strategin, vilken bottnar i den 
tidigare diskuterade osäkerheten inför vad specialpedagogik inne-
bär konkret, handlar om att definiera sitt uppdrag genom att själv 
försöka hitta en nisch, eller uttryckt på ett annat sätt, en strävan 
att profilera sig som specialpedagog. Den andra, inte tvunget av-
skild ifrån den första strategin, är att som färdig specialpedagog 
söka identifiera delar av innehållet i påbyggnadsutbildningen i en 
praktik. De egna preferenserna får i detta sammanhang stor bety-
delse. I detta ligger också den tidigare omnämnda osäkerheten in-
för uppdraget och dess innehåll. I en marknadsorienterad skola 
kommer det, som jag ser det, ha allt större betydelse för hur profi-
leringen sker. Sedan kan, å andra sidan, med hänvisning till Hög-
skoleverkets (2006) granskning samt propositionen Bäst i klassen - 
en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89), ifrågasättas om special-
pedagoger i allmänhet, och deras profilering uttryckt som designe-
rad yrkesidentitet i synnerhet, egentligen kommer att ha mark-
nadsvärde framöver (jmfr. Emanuelsson, 2000c; Persson, 2000). 
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Det skulle kunna vara i detta kritiska gap specialpedagogerna ger 
upp den vision som ligger till grund för den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen. Om önskemål och krav i den praktik de ar-
betar drar i andra riktningar, kan det uppstå svårigheter för dem 
att arbeta i linje med den ideella designerade identitet som utbild-
ningen öppnat ögonen för. 

Såväl Bladini (1990), Vernersson (1998), Malmgren Hansen 
(2002) som Malmgren (2004) diskuterar specialpedagogers/spe-
ciallärares uppgifter i termer av olika roller. I min studie har jag, 
även om jag som en av mina teoretiska referenspunkter använder 
mig av Goffman (1959/2000), försökt undvika att använda rollbe-
greppet expressivt i syfte och frågeställningar, då jag i samman-
hanget menar att användandet av rollbegreppet53 kan skymma en 
verklig individuell förståelse. Jag valde därför tidigt att istället an-
vända mig av uppdraget för att söka de studerandes förståelsehori-
sont. De studerande själva gör dock ibland utsagor där rollbegrep-
pet tas upp. 

En av de beskrivningar av specialpedagogernas funktion som ut-
talas ofta är den som förändringsagent (Bladini, 1990). De stude-
rande tycker sig uppfatta att det är vad utbildningen förväntar sig 
att det ska verka som när de är tillbaka i yrkeslivet. Här kan man 
fundera vidare över vad det finns för skillnader mellan förändring 
och utveckling. Som jag ser det, innebär förändring att i grunden 
förkasta för att förnya. Utveckling, däremot, förstår jag som att 
synliggöra vad som finns i verksamheten för att sedan utveckla 
denna mera i en positiv riktning. Ingen av de studerande tror heller 
att det skulle vara lätt att verka just som förändringsagent och 
hänvisar i sammanhanget till en annan metafor, ”det sitter i väg-
garna”, uttryckt på annat sätt som den kontextuella tradition som 
finns vid de olika arbetsplatserna. Malmgren Hansen (2002) kon-
staterar i sin avhandling att det tog specialpedagogerna ungefär 
fyra års intensivt strukturarbete i byggstarten till en ny specialpe-
dagogisk verksamhet. Senare studier, (se t.ex. Bladini (2004); von 
Ahlefeldt Nisser, 2009) pekar i riktning mot att detta strukturarbe-
te fortfarande är lika aktuellt. Med andra ord, specialpedagogens 
yrkesfunktion är fortfarande oklar på många håll.  
                                                  
53 Här vill jag göra en jämförelse med användandet av metaforer, vilka i sitt sammanhang kan vara 
belysande men också användas schablonmässigt. 



  187 

Som tidigare omnämnts förstås uppdraget i ljuset av något man 
själv brinner för, i en tankeprocess där uppdraget relateras till egna 
mål (jmfr Assarson, 2007). Sett i relation till diskussionen om på 
vilket sätt man presenterar sig själv (Goffman, 1959/2000; Malm-
gren, 2004) och på vad sätt man som specialpedagog ställer sig till 
marknadens förfogande (Emanuelsson, 2000c) kan denna förståel-
se möjligen ha stor betydelse vad det gäller utsikterna att erhålla en 
anställning som specialpedagog i ett specifikt sammanhang. Den 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen har som sin avsikt att 
sätta in specialpedagogiken i en bredare pedagogisk utveckling i 
skolan. De nyblivna specialpedagogerna kommer efter utbildningen 
tillbaka till en skola som i mycket är en skola för flertalet istället 
för en skola som ser behov av att utveckla sig till en skola för alla. 
Detta spänningsfält kommer också att sätta ramarna för hur speci-
alpedagogernas kompetens kommer att användas.  

Högskoleverkets (2006) granskning av specialpedagogprogram-
met vid olika svenska universitet och högskolor pekar på ett behov 
av mera forskning kring specialpedagogens uppgifter och funktion. 
Vidare framhålls att det specialpedagogiska perspektivet bör, som 
ett obligatoriskt inslag, införas i den allmänna lärarutbildningen. 
Dock, betonar Högskoleverket, är det betydelsefullt hur och på 
vilket sätt det specialpedagogiska perspektivet presenteras för stu-
denterna. I linje med Lärarutbildningskommiténs slutbetänkande 
(SOU 1999:63) finns det möjlighet att på en mellannivå specialise-
ra sig inom lärarutbildningen. Dock skall de studenter som väljer 
denna specialisering inte behöva riskera att få en utbildning som 
”är en lättviktsversion” (Högskoleverket, 2006, s. 27) av special-
pedagogutbildningen. I detta sammanhang vill jag också återknyta 
till det problematiska i att den specialpedagogiska påbyggnadsut-
bildningen syftar till att specialpedagogen arbetar skolutvecklande 
och handledande och ”fungerar som spindeln i nätet” (a.a., s. 27) i 
en skola som (ännu) inte har etablerat den omnämnda mellankom-
petensen. I propositionen om en ny lärarutbildning ”Bäst i klassen 
- en ny lärarutbildning” (prop. 2009/10:89) refereras också till 
Högskoleverkets (2006) granskning av specialpedagogprogrammet 
såsom det genomförs vid olika lärosäten.  I propositionen återfinns 
följande skrivning angående specialpedagogutbildningen: 
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[Det har ] tolkats vid lärosätena som att specialpedagogen har 

en yrkesroll där det konkreta arbetet med elever i behov av sär-

skilt stöd är ett underordnat mål och att specialpedagogens roll 

i första hand ska vara rådgivande, handledande och utvecklan-

de. Det konkreta arbetet med barnen överlåts på detta sätt i stor 

utsträckning åt lärarna (s. 34).  

 

Som en följd av ovanstående uttalande avser regeringen en översyn 
av specialpedagogexamen för att utröna hur på bästa sätt tillgodo-
se behovet av specialpedagogik och specialundervisning i olika 
skolformer och dessutom behovet av det stöd som pedagoger i för-
skola och skola har. 

Möjligheten att utbilda sig till specialpedagog finns således nu-
mera parallellt med möjligheten att skaffa sig utbildning som spe-
ciallärare. Förekomsten av dessa två utbildningar jämsides med 
varandra och med något olika fokus, kan med referens till citatet 
ovan, ses som ett erkännnade av behovet att skapa ett differentierat 
nätverk av stödjande funktioner utifrån perspektivet att se special-
pedagogiken som en del av allmänpedagogiken. Dessutom kan i 
detta föreligga ett underförstått erkännande av att det spektrum av 
olikheter skolan måste kunna hantera och differentiera för är så 
brett att nya vägar för utveckling och stöd är nödvändiga. Special-
pedagoger och speciallärare kan, med de något olika fokus utbild-
ningarna har, komplettera varandra, och på detta sätt gagna verk-
samheten i skolan. Dock kan förhållandet att det finns två olika 
utbildningar också inrymma möjligheten att balansen tippar tillba-
ka till en traditionell förståelse av specialpedagogiken och dess syf-
te. Detta torde bero på hur skolan omsätter de överordnade poli-
tiska besluten till praktisk pedagogik. I ett lite längre perspektiv 
kommer det troligtvis också visa sig om det från överordnat poli-
tiskt håll kommer att bli en prioritering av antingen den ena eller 
den andra utbildningen. Sett i ljuset av propositionen om en ny be-
tygsskala (Prop. 2008/09:66) och Björklunds yttranden om att det 
måste löna sig att plugga skulle kunna rymmas en tendens att för-
orda ”produkt mer än process”. I en skola med flera betygsnivåer 
än på mycket länge, en skola som förordar ”pluggande”, som inför 
nationella prov i allt fler skolämnen och som så tydligt vill kunna 
mäta sig med andra länders kunskapsresultat ligger det möjligen 
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nära till hands att ana ett övertag av en traditionell förståelse av 
specialpedagogikens syfte. Detta i sin tur medför vikten av både 
specialpedagogers och speciallärares professionsförståelse. Dessa 
båda yrkeskategorier skall samverka i ett samhälle där utbildnings-
kraven tenderar att ständigt ökas.   
 
7.2 Specialpedagogen och barns/elevers olikheter 
Ett gemensamt tema i berättelserna är att samtliga säger sig vilja 
barnens bästa och handlar i en övertygelse om att det också är det 
som blir utfallet av de specialpedagogiska insatser som förekom-
mer. Vidare finns uttalat synen på normalitet som en utvecklings-
trappa. Ett exempel på detta är följande uttalande: 

 
Visst har man lite fördelar i att man själv har gått igenom … 

Det är en annan insikt man har när jag hör eller ser ett barn och 

hans svårigheter så har jag liksom tankar direkt: Jaha ungefär 
så här ligger han i utvecklingen för att jag och mina barn har 

gått igenom det här, så det kan inte riktigt dom andra. Det ser 

jag på dom att dom är ett enda stort frågetecken (F; 05). 

 

Det är också utifrån denna utvecklingstrappa de s.k. tidiga insat-
serna för barn kan bedömas och sättas in. Just tidiga insatser har 
en hög dignitet bland de studerande, detta till trots är just tidiga 
insatser är ett uttryck både för en bedömning relaterad till normal-
fördelningskurvan (Rosenqvist, 2000; Rosenqvist & Tideman, 
2000) och till det som kallas för det kategoriska eller, för att tala 
med von Wright, det punktuella perspektivet (von Wright, 2000, 
2002). 

Flertalet av berättelserna innehåller erfarenheter av barn med 
psykomedicinska diagnoser, ibland utredda och ibland förmodade. 
De studerande känner väl till debatten där främst Gillberg och 
Kärfve (se t.ex. Kärfve 2000) gick i polemik med varandra. Det fö-
rekommer bland de studerande en viss skepsis mot dessa diagnoser 
även om också fördelar med dem framhålls. Till det som uppfattas 
som positivt hör att barnen uppfattas bli ordentligt utredda, att en 
diagnos innebär att en klarhet om problematiken uppnås och sist, 
men inte minst, ett skuldbefriande för föräldrarna. Det negativa ses 
främst vara att diagnoserna saknar pedagogiskt förklaringsvärde. 
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Samtliga de studerande i min undersökning menar att det är helt 
befogat att särskolan skall finnas kvar som en egen, om än lokalin-
tegrerad, skolform. Belysande i sammanhanget är att i frågeformu-
läret som ingick i min förstudie svarade samtliga att olikhet skall 
ses som en resurs. Här gör jag också en jämförelse med Tidemans 
m.fl. studie (2004) i vilken ingen av skolans aktörer, varken elever, 
föräldrar, klasslärare, specialpedagoger, skolledare eller politiker, 
upplevde att olikhet tas tillvara som en resurs i skolan. 

Genom att flytta över problem till eleven (det kategoriska per-
spektivet) ser skolan sig som befriad den press som förändringar av 
organisation och praktik skulle kunna innebära. Om skolan skulle 
ändra praxis, kan det tolkas som om skolan inte gjort ett arbete 
som är bra nog. Detta innebär i sin tur att denna förflyttning av 
problem kan ses som en utväg för skolan både inåt, i relation till 
sin egen verksamhet, och utåt mot omvärlden. I en traditionell för-
ståelse skall skolan fungera som en stabil organisation, igenkänn-
bar över tid. Skolan är en del av den kulturella reproduktionen av 
samhället. I detta sammanhang kan konstateras en viss motstridig-
het i att skolan dels, som konstaterats ovan, är en del av den kultu-
rella reproduktionen, samtidigt som den skall agera problemlösare 
då det gäller att hantera mångfalden pedagogisk-didaktiska frågor i 
förhållande till en grupp elever som över tid tenderar att bli allt 
mera heterogen.                                                                                                                                     

Ett fåtal av de studerande ifrågasätter skolans organisation, men 
det finns kritik mot ”mallen” tydligast artikulerat genom Karin 
som också tar upp det hon benämner som ”det specialpedagogiska 
lasset”. Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen skall ge-
nomsyras av ett relationellt perspektiv. Dock framkommer i min 
undersökning att barnet oftast betraktas med ”den punktuella 
blicken” som problembärare. Detta innebär i sin tur behovet av yt-
terligare problematisering av dilemman (se främst Tetler, 2000a, 
2000b; Baltzer & Tetler, 2005). Som jag ser det återfinns i berät-
telserna inte mycket avtryck av de moraliska och etiska dilemman 
som specialpedagoger har att hantera inom ramen för sin profes-
sion. Inte heller, vill jag betona igen, refereras till läroplanerna som 
ju är de överordnade dokument som artikulerar skolans styrväg.   

Kanske det är så att föreställningen att kunna kompensera för, 
eller ”avhjälpa”, svårigheter så att elever med funktionshinder av 
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olika slag kan inkluderas i den allmänna undervisningen är för 
naiv. De fyra principer (samvaro, deltagande, samarbete och utby-
te) vilka Haug (2003) för fram som centrala vid inkludering kan 
ses som gemensamma för alla, men omsättningen av dem i praktisk 
pedagogik kan bli olika utifrån vilken form av funktionsnedsätt-
ning det rör sig om. Det är också, utifrån dessa fyra principer, 
Haug (a.a.) diskuterar vikten av att skolan för att kunna ses som 
inkluderande uppfyller kraven då det gäller organisation, den soci-
ala och fysiska miljön och när det gäller den anpassade pedagogis-
ka miljön. Genom att flytta över skolans svårigheter och göra ele-
verna till problembärare, kan skolan åtminstone indirekt bli skuld-
avlastad och dessutom undvika att stå till svars för varför organisa-
toriska och innehållsmässiga svårigheter inte gått att lösa.  

Just Scheffs indelning i stolthet och skam kan vara intressant att 
relatera till (se vidare Aspelin 1999a, 1999b). Stolthet och skam är 
känslor som kompletterar varandra, och skall inte tolkas som om 
den ena är positiv och den andra negativ. Istället, som jag förstår 
det, finns de hela tiden sida vid sida och växelverkar som nödvän-
diga emotionella uttryck i byggandet av sociala band. Stolthet över 
att vara normal kan sägas gå hand i hand med känslan av risk att 
uppleva skam.  Ur ett rättighetsperspektiv bör, som diskuterats 
ovan, hela normalfördelningskurvan tagas med som uttryck för 
normalitet. Detta perspektiv kan åtminstone i någon mån skuldav-
lasta föräldrar till ett barn med funktionshinder. Motsatt skulle 
kanske professionella kunna få de föräldrar som inte i tillräcklig 
utsträckning tar ansvar för barnets nedsättning att känna skuld 
(skam). Om föräldrarna däremot lyckas kan känslan av stolthet in-
finna sig. I detta sammanhang kan här återknytas till Brante (1993) 
som med stöd hos Hacking argumenterar mot att klassa hyperakti-
vitet som medicinsk störning. En sådan klassifikation handlar, en-
ligt Hacking, istället om de professionellas behov av avlastning och 
skräck inför att skuldbeläggas. En parallell kan dras  till de stude-
rande i min undersökning och deras tankar om att hjälpa och göra 
gott för åtminstone några barn.. Kan det vara så att de specialpe-
dagogiska insatserna (fortfarande) är alldeles för kortsiktiga och i 
många fall t.om. ogenomtänkta? Persson (1997) efterlyste redan 
för drygt tio år sedan långsiktiga och väl genomtänkta insatser. 
Dessa i samband med reflektion över t. ex. de dilemman Tetler 
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(2000a) eller Haug (1998) lyfter fram skulle möjligen kunna vara 
ett sätt att verka för en skola för alla. 

 
7.3 Specialpedagogen nu och i framtiden 
I samtliga berättelser finns uttryck för uppfattningar om att speci-
alpedagogiken alltid kommer att ha ett berättigande och finnas 
kvar. För att tala med Foucault (1972/1983) kan sägas att samhäl-
let alltid kommer att urskilja sina avvikare, vilka över tid kan 
komma att variera i definitionsavseende. I min undersökning fram-
går att det är problematiken kring beteendediagnoserna som sedan 
1990-talet dominerar. Det innebär att specialpedagogiska insatser 
ofta har karaktären av akuta punktinsatser då det önskvärda istäl-
let borde vara ett långsiktigt arbete (Persson, 1997). Inom ett så-
dant arbete ryms också samverkan mellan skolans specialpedago-
giska kompetens och den generella kompetens som finns bland öv-
rig personal. Det är i detta sammanhang som specialpedagogernas 
handledande och utvecklande funktioner är betydelsefulla. I min 
undersökning menar samtliga studerande att den främsta priorite-
ringen är att arbeta nära barnen/eleverna. Ett flertal, dock inte alla, 
menar att det är viktigt att arbeta nära skolledningen. Ingen mot-
sätter sig vikten av att arbeta handledande och utvecklande, men 
de flesta är av uppfattningen att här och nu är det undervisning 
som måste till, de andra uppgifterna får komma så småningom. 
Handledning framstår dock tydligt som första prioritering i Marjas 
berättelse. Lisa och Petra betonar vikten av en viss ödmjukhet ini-
tialt eftersom det kan vara av betydelse att ”ligga lite lågt” och att 
”lyssna in” förväntningar på insatser. Tolkat utifrån Goffmans 
(1959/2000) dramaturgiska begreppsapparat kan ovanstående be-
skrivna försiktighet belysas genom vikten av att som teammedlem 
ingå i ett särskilt team. Det sätt på vilket en presumtiv teammedlem 
presenterar sig skulle kunna tänkas vara av betydelse. 

Relaterat till speciallärarutbildningen, som nu finns parallellt 
med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, väcks hos mig frå-
gan om de studerande i föreliggande studie, såvida det hade kunnat 
välja utbildning idag, hade valt dagens specialpedagogprogram el-
ler om valet istället fallit på speciallärarutbildningen. Detta för mig 
i sin tur över de metodologiska reflektionerna och fram till de pe-
dagogiska implikationerna och fortsatt forskning.  
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7.4 Metodologiska reflektioner 
Som i all samhällsvetenskaplig forskning är frågan huruvida studi-
ens metodologiska ansats i förhållande till resultaten kan anses 
trovärdig. Som jag belyst i kapitel fyra ovan är just trovärdighet ett 
vanligt kvalitetsbegrepp i livsberättelseforskning. Varken krav på 
generaliserbarhet, ”sanning” eller några av de andra kriterierna för 
t.ex. naturvetenskaplig forskning kan ses som överförbara eller an-
vändbara i detta sammanhang. Således är det istället upp till läsa-
ren av texten att avgöra dess trovärdighet. Kritik skulle kunna rik-
tas mot att det i berättelserna återfinns så många formuleringar 
vilka uttrycker ”vill” och ”önskar”. Visserligen får vi (även som 
forskare) inse att som vi frågar får vi också svar. Min tolkning i 
detta sammanhang är dock inte så ensidig. Jag menar att många av 
formuleringarna har att göra med den osäkerhet som finns inför 
yrket, dess innehåll och dess utövande. I detta sammanhang blir 
också frågor om prioriteringar viktiga. En koppling finns också till 
det Sfard och Prusak (2005) kallar den designerade yrkesidentite-
ten. Den designerade yrkesidentiteten är visionen och för att kom-
ma till målet med denna är det relevant att uttrycka sig med formu-
leringar som just t.ex. hoppas, önskar och vill.   

I undersökningen har respektive pedagog, i interaktion med mig 
som forskare, skapat biografi över delar av sitt liv, det professio-
nella livet. Avsikten med detta samarbete är inte sökandet efter 
sanning. Istället handlar det om att låta berättandet flöda och att 
som forskande samtalspartner vara en person som får människor 
att tala (se vidare Goodson & Sikes, 2001; Goodson & Numan, 
2003). Om samarbetet mellan berättaren och forskaren fungerar, 
kan forskaren ses som en katalysator eller utvecklingsagent i åter-
skapandet av mening i yrkeslivet för berättaren. Genom att sätta in 
berättelserna i ett sammanhang kan de även förstås i ett samhälls-
perspektiv (Connely & Clandinin, 1990; Goodson, 2003a). 

Kritiken mot berättelseforskning uppmärksammar oftast de ris-
ker för bias vilka jag omnämnt ovan i kapitel fyra. Som berättelse-
forskare måste denna risk medvetandegöras samtidigt med en etisk 
sensivitet för det empiriska materialet. I föreliggande studie tar 
denna sensivitet sig uttryck i att jag i delstudie två låter de kollabo-
rativt tolkade berättelserna presenterade som porträtt i ett eget av-
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snitt i kapitel sex utgöra analysläge ett. Därefter, i analysläge två, 
tolkar jag berättelserna ännu en gång. 
 
7.5 Några pedagogiska implikationer och tankar   

om kommande studier 
I relation till den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen skul-
le, utifrån vad som framgår i föreliggande studie, ännu mera kunna 
utvecklas arbetsformer för återkommande reflektioner under ut-
bildningens gång. Detta att i mindre grupp eller ensam få handle-
dande samtal som studerande visar också på ett arbetssätt som 
specialpedagogen som yrkesverksam kan använda sig av som pro-
fessionell. Dessutom, och utifrån Saugstad (2002, 2005), vill jag 
mena att utbildningen bör ta till sig skillnaden mellan teoretisk och 
praktisk kunskap och i linje med vetskap om skillnaden, utveckla 
metoder att överbrygga densamma. De studerande efterlyser i detta 
sammanhang såväl utrymme för reflektion som utökade praktikpe-
rioder i både antal och tidsrymd. 

I relation till verksamheten i förskolor- och skolor bör, som jag 
ser det, samarbetet mellan skolledningen och specialpedagogen yt-
terligare utvecklas. I detta bör även diskuteras frågor om t.ex. 
mandat. 

När det gäller intentioner för kommande studier, skulle det vara 
intressant att göra en uppföljning av specialpedagogerna i denna 
studie, ett par år efter specialpedagogexamen. Frågeställningarna 
skulle kunna vara liknande dem i föreliggande studie. Dessutom, 
och som en annan forskningsfråga, skulle det vara intressant att 
undersöka varför och på vilka grundvalar den studerande väljer att 
utbilda sig till antingen specialpedagog eller speciallärare. 
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Bilaga 1 
Mål 
För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och 
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog 
för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskole-
klass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. 

 
Kunskap och förståelse 
För specialpedagogexamen skall studenten 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktu-
ellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets bety-
delse för yrkesutövningen, och 
– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 

 
Färdighet och förmåga 
För specialpedagogexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera 
och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanrö-
ja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 
– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 
individnivå, 
– 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, och 
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärde-
ring samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 
kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För specialpedagogexamen skall studenten 
– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra be-
dömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättig-
heterna, 
– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- 
och utvecklingsarbete, 
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– 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). 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Presentation av deltagare i intervjuerna, delstudie ett, våren 2003. 

 
Intervju 
nummer 

Ålders- 
grupp 

Grundutbildning Antal år i yrket 
efter grundut-
bildningen/Antal 
yrkesverksamma 
år totalt 

Intervjuns längd 

1 30-39 Fritidspedagog 5/12 1 h 35 min. 
2 20-29 Förskollärare 4/4 1 h  05 min. 
3 40-49 Förskollärare 3/23 1 h 
4 20-29 Förskollärare 5/5 1 h 20 min. 
5 40-49 Fritidspedagog 6/18 1 h  03 min. 
6 40-49 Förskollärare 6/14 1 h 10 min. 
7 30-39 Förskollärare 14/16       45 min. 
8 30-39 Lärare  8/13 1 h 45 min. 
9 50-59 Lärare 26/26 1 h 40 min. 

10 40-49 Förskollärare 18/27      55 min. 
11 40-49 Förskollärare 17/17      45 min. 
12 50-59 Lärare 25/30     55 min. 
13 40-49 Lärare 20/23 1 h 10 min. 
14 30-39 Lärare  10/12      50 min. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide Våren 2003. 
 
 
Bakgrund 
Berätta om din bakgrund 
- tidigare utbildningar  
- yrkeserfarenheter m.m. 
 
A. Utbildningen: Den specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen 
 
Vad fick dig att söka specialpedagogisk påbyggnadsutbildning? 
 
 
B. Det specialpedagogiska uppdraget 
 
Hur ser du på ditt kommande uppdrag som specialpedagog? 
 
 
C.  Mötet: Att möta barn/elever  
 
Hur tänker du om mötet med barn och deras eventuella olikheter? 
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Bilaga 4:1(2) 
 
Malmö högskola den 10 november 2003 
 
Hej! 
 
Jag vill ännu en gång tacka dig för att Du i våras ställde upp för 
intervju inom mitt projekt.  
    Jag vet att Du nu är mitt uppe i Ditt examensarbete men jag vill 
ändå passa på att göra en återkoppling till Dig. Vid intervjutillfället 
i våras erbjöds Du möjlighet att medverka även i fortsättningen av 
studien och till min stora glädje ställde Du Dig positiv till detta. 
Din fortsatta medverkan innebär dels att nu besvara en öppen frå-
ga dels att ha några kontakter med mig under våren 2004. 
    Nu är Du inom kort examinerad specialpedagog och jag önskar 
nu att Du tar en stund till att fundera över den fråga jag bifogar 
detta brev. Ditt svar på denna öppna fråga bör innehålla de tankar 
Du nu har inför starten av Din nya yrkesroll. Jag hoppas att Du 
har möjlighet att skriftligt fästa ner Dina tankar och att Du retur-
nerar dessa till mig i det bifogade svarskuvertet senast den 28 no-
vember. 
 
Jag ser fram emot att få läsa Dina tankar! 
 
Hälsningar 
 
 
Birgitta Lansheim 
Lärarutbildningen 
Malmö högskola 
205 06 Malmö 
 
 
e-post:  
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Bilaga 4:2 (2) 
 
November 2003.                                                  Namn:  
Besvara frågan. Skriv helst så utförligt som möjligt. Komplettera 
gärna med text på fler papper.  
 
Vad vill Du verka för i Ditt kommande uppdrag som specialpeda-
gog?  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
 
Presentation av deltagare i delstudie två, våren 2004. 
 
Namn Ålders- 

grupp 
Grund-
utbildning 

Intervju I
(våren 
2003) 
Längd 
 

Dagbo-
ken 
Antal 
ord 

Intervju 
II 
 Längd 

Det  
tolkande 
samta-
lets 
längd 

Karin  30-39 Fritidspe-
dagog 

1 h 35 
min 

3415 ord 2 h 20 
min.  

2 h 15 
min. 

Lisa  40-49 Fritidspe-
dagog 

1 h 03 
min 

667 ord 1 h 45 
min. 

1 h 30 
min. 

Marja  40-49 Förskollä-
rare 

1 h 10 
min 

681 ord 
* 

2 h 10 
min. * 

2 h 35 
min. * 

Nora  30-39 Förskollä-
rare 

  45 min   
  

680 ord 1 h 10 
min. 

1 h 40 
min. 

Petra  30-39 Lärare 1-7 1 h 45 
min 

1233 ord 2 h 30 
min. 

1 h 55 
min. 

 
* Datainsamlingen genomfördes hösten 2004 p.g.a. att Marjas ar-
betssituation våren 2004 inte möjliggjorde datainsamling vid den 
tidpunkten. 
 
Egennamnen på personerna vilka ingår i studien är fingerade. 
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Bilaga 6 
 
Malmö högskola den 19 februari 2004 
 
Hej! 
 
Det har nu gått ett par veckor på det nya året och våren närmar 
sig. Jag skulle vilja träffa dig för intervju någon gång under våren, 
förslagsvis under senare delen av mars eller i början av april. Det 
jag vill att du nu fokuserar på är dina tankar om ditt arbete där du 
nu befinner dig. För att vi ska få möjlighet att förbereda oss inför 
intervjun båda två, skulle jag vilja be dig om följande: 
 
Skriv ned tankar och händelser från fem arbetsdagar (en ar-
betsvecka) i den bifogade "dagboken". 
Vilka är dina tankar och funderingar? Skriv kort och långt. Skriv 
direkt och spontant eller i slutet av arbetsdagen. Det kan gälla re-
flektioner över händelser som fått dig att reagera eller handla på ett 
särskilt sätt och det kan handla om minnesvärda stunder.  
Du kan själv bestämma vilken arbetsvecka du skall spegla i dagbo-
ken, antingen vecka 10 eller vecka 11.   
 
Då du är klar med dagboken, och allra senast den 16 mars, ber 
jag dig att skicka dagboken åter till mig i det bifogade svarskuver-
tet. 
 
De dagboksanteckningar du gjort kommer att bilda underlag till 
den intervju som sedan följer under våren. Det är därför av allra 
största vikt att jag tillhandahåller dina dagboksanteckningar så 
snart de är klara. 
 
Om du har några frågor hör gärna av dig! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Birgitta Lansheim 
e-post:  
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Bilaga 7 
 
Delstudie två: Intervju våren 2004 – Guide för samtal 
 
Berätta om 
 
- dig själv: Barndom, uppväxt, familj, tankar och visioner 

- din nuvarande arbetssituation 

- händelser: reflektioner, kritiska händelser, ”gyllene ögonblick”,  

     reflektera-agera. ”thinking-acting” 
- hur du uppfattar ditt uppdrag: prioriteringar, möjligheter-

hinder, om du fick välja/bestämma 

- relationer till andra: arbetsledning, kolleger, elever och föräldrar 

- definitionsprocessen: vem, hur, vad, varför 

- dina tankar om specialpedagogikens ställning nu och framöver: 
möjligheter, hinder 

- din definition av ”en skola för alla” 

- hur du menar att en specialpedagog bör arbeta/vara i 2000-
talets skola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  218 

Bilaga 8 
 
Malmö högskola 
Lärarutbildningen 
Birgitta Lansheim 
 

Hej N. N.! 

Det är nu ett tag sedan vi träffades och det börjar bli dags för nästa 

tillfälle.  

Som jag berättade för dig då vi sågs senast vill jag att du läser ut-

skrifterna från de två intervjuerna, den ena från våren 2003 då du 

fortfarande gick utbildningen och den andra från den senast inter-

vjun nu i april. Skriv gärna till saker du vill förtydliga samt reflek-

tioner och synpunkter i kanten och returnera utskrifterna i det bi-

fogade svarskuvertet till mig senast den 7 juni. 

 

Jag hoppas att du även tar dig tid att läsa och fundera över den bi-
fogade artikeln innan vår träff. 
 

Vi träffas som avtalat tisdagen den 16 juni kl. 9.00 i sal X 239. 

 

Vänliga hälsningar 

Birgitta Lansheim 

 

Tel.  
e-post:  
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Bilaga 9  
 
Samtalspunkter vid den kollaborativa tolkningen 
 
Marja. Onsdagen den 24 november 2004. 
 
Tankar och kommentarer utifrån intervjuutskrifterna? 
 
Grundade teman:  

- Att få vardagen hemma att fungera – kvinnligt/manligt 
- Att möta en situation man inte föreställt sig under utbild-

ningstiden  
- Utbildningen har gett specialpedagogiska vägar som inte de 

andra har 
- Att söka vidare utifrån sin vision om önskade arbetsuppgif-

ter 
- Att skaffa sig erfarenheter och meritera sig 
- Med samtalet som redskap 
- Att ställa rätt diagnos – diagnos för att underlätta 

 
Frågor: 

- Vilka elever menar du är special- ? 
- Var och när tycker du att specialpedagogiken måste träda 

in? 
- På vilket sätt är specialpedagogiken meningsfull? 
- På vilket sätt arbetar du för en inkluderande skola? 
- Vilka konsekvenser har definitionen av specialpedagogik  i 

ett samhällsperspektiv? Relationellt-kategoriskt. 
- Vilken betydelse har det att det mest är kvinnor som är 

specialpedagoger? 
- Vad arbetar du med om ett år? Om fem år? 
 

 
Tankar utifrån artikeln? 
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