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INLEDNING 
 
 

Ett förändrat synsätt 
 

Jag låter det här arbetet ta sin början i Lund på 1960-talet. Här låg frontlinjen för den svenska 
kampen mot det då dominerande, individcentrerade medicinsk-psykologiska synsättet på 
människor med funktionshinder1 och för handikappades rättigheter. Det var Anti-
handikapprörelsen, ledd av Vilhelm Ekensteen2, och deras för tiden radikala ståndpunkter om att 
helt avskaffa handikappbegreppet, som kom att rikta ett massmedialt strålkastarljus mot 
problematiken i det moderna synsättet på funktionshinder och funktionshindrade. De krävde i 
korthet samhällets totala anpassning till handikappade, för att på sikt kunna avskaffa begreppet 
helt och hållet3.  

Anti-handikapprörelsens engagemang i frågan passerade inte obemärkt, och 1965 tillsattes en 
utredning som kom med sitt slutbetänkande 19764. Nu hade det för första gången i en svensk 
utredning uttryckts en definition av begreppet handikapp. Här slogs fast att ett handikapp inte 
enbart är kopplat till individen, utan också skall ta fasta på de svårigheter man som person möter 
i sin dagliga livsföring. Ett handikapp kunde ”uppkomma och konfirmeras i relation till att den 
omgivande miljön ställde krav på olika funktioner”5. Handikappbegreppet hade förts in i en 
miljörelativ kontext. 

Parallellt med det svenska strävandet mot ett miljörelativt handikappbegrepp, hade 
Världshälsoorganisationen, WHO, sedan 1972 arbetat mot samma mål. Och då de i början av 
1980-talet introducerade sin nya – med socialkonstruktivistiskt perspektiv – förklaring av 
handikappbegreppet, var det med en tydlig åtskillnad mellan begreppen ”skada”, 
”funktionshinder” och ”handikapp”. Handikappet, enligt WHO’s definition, var här resultatet av 
att individen befinner sig i en miljö där skadan och/eller funktionshindret inverkar begränsande 
på hans/hennes vardag6 - väl värt att jämföra med beskrivningen i SOU 1976:20. Sedan dess har 
de gått ytterligare steg, genom att vända helt på begreppen och istället för att tala om 
sjukdomskonsekvenser, tala om hälsokomponenter. Detta skall innebära en neutral ståndpunkt, 
som skall hjälpa forskare att dra lämpliga slutsatser om orsaksförhållanden7. Det ser ut som om 
Ekensteen har närmat sig sitt mål – åtminstone i teorin. 

Ett snabbt kliv fram till slutet på 1990-talet för oss nu fram till proposition 1997/98:16, Sverige, 
framtiden och mångfalden, som också den tar fasta på det miljörelativa begreppet och applicerar det 
på en annan grupp människor med ett annat slags handikapp: Invandrarna. Propositionen visar 
på det förrädiska i att kategorisera människor utan vidare hänsyn till omgivande faktorer. Liksom 
människor med medicinska funktionshinder, har invandrare som grupp alltid utsatts för 
missuppfattningar och fördomar. De är inga fullständiga människor, de har en brist, ett behov 
som inte tillgodoses och som handikappar dem i deras vardag. 

Anti-handikapprörelsen tog några av de första stegen mot en förändring i det sätt, på vilket 
dessa grupper tidigare betraktats. Det handlade inte bara om rättigheter, det handlade kanske 
främst av allt om jämlikhet. Att inte längre behöva bli behandlad utifrån inre, oföränderliga 
egenskaper som funktionshinder eller hudfärg. Det handlade helt enkelt om att anamma ett helt 
nytt sätt att se på människor. Ett helt nytt sätt att se på den värld, i vilken de – och vi – lever. 
                                                 
1 Persson, B. 1998. Den motsägelsefulla specialpedagogiken – motiveringar, genomförande och konsekvenser. Specialpedagogiska 
rapporter, nr 11:1998, Institutionen för specialpedagogik, Göteborgs universitet 
2 Vilhelm Ekensteen är fortfarande aktiv i kampen för ett jämlikt bemötande av funktionshindrade. Idag hittar man 
honom bland annat som ordförande i Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA. 
3 Tideman, M. (red). 2000. Handikapp – synsätt, principer, perspektiv. Studentlitteratur, Lund 
4 Slutbetänkandet hade titeln Kultur åt alla (SOU 1976:20) och hänvisas till av Lotta Holme i Tideman (red, 2000) 
5 Tideman (red, 2000:69) 
6 Tideman (red, 2000) 
7 WHO. 2001. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – kortversion. Socialstyrelsen, Stockholm 
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Men hur har då denna förskjutning i perspektiv sett ut i skolans värld – den kontext detta 
arbete rör sig inom? Oavsett personlig bakgrund har nog de flesta i Sverige boende någon gång 
läst eller hört talas om frasen ”barn i behov av särskilt stöd” eller ”…med särskilda behov”. För 
en oinsatt är det i regel osäkert hur frasen egentligen skall lyda. Man kanske inte ens reflekterar 
över att de ligger en skillnad i innebörd, fraserna emellan. De olika benämningarna av dessa barn 
utgör en god illustration av hur det miljörelativa synsättet gjort intrång även i skolans korridorer 
och klassrum. 

Ett skifte har skett från den äldre beteckningen ”barn med särskilda behov” till dagens ”barn i 
behov av särskilt stöd” – men detta har än idag inte vunnit komplett gehör. Persson8 visar 
exempel på hur osäkerheten kring benämningen når ända upp i det offentliga väsendet. I 1994 års 
läroplan för de obligatoriska skolformerna används en tredje beteckning och där talas det om 
”barn som behöver särskilt stöd” istället – det är oklart om det beror på en kompromiss eller bara 
en miss.  

Den norske historikern Kåre Lunden9 ser dock en möjlig förklaring till begreppsförvirringen i 
det han kallar ”etikettbyte”. Med det menar han att även om vi byter benämning, så lever den 
sociala realiteten – i form av normer och föreställningar – kvar. Barn ”med särskilda behov”, ”i 
behov av särskilt stöd” eller ”som behöver särskilt stöd” – det är förvisso samma barn, oavsett 
vad vi skriver på etiketten. Men i de skilda benämningarna ligger också värderingar som måste 
reflekteras över – man byter inte ut ett ”med” mot ett ”i” utan att det finns en tanke bakom.  

Att vara ”med” ett särskilt behov syftar på en typ av inneboende egenskap som är intimt 
förknippad med barnet och som irreparabelt förhindrar – funktionshindrar – honom/henne från 
ett liv i jämlikhet med sina kamrater. Det är barnets egna behov och det bästa vi kan göra för att 
stödja honom/henne är att utforma personliga hjälpmedel för att kompensera svårigheterna.  

Att däremot vara ”i” ett behov av särskilt stöd, syftar på ett yttre förhållande, ett situationellt 
eller miljörelativt perspektiv som förvisso påverkar barnet personligen, men där barn och behov 
existerar oberoende av varandra. Det är inte längre barnets behov som avses, utan omgivningens. 
Och då blir det vår uppgift att utforma miljön så att de behov den har – våra krav på att barnen 
sitter stilla och är tysta eller står i raka led och lyder – kan tillgodoses utan att göra våld på barnet. 

I den nya benämningen ryms denna valmöjlighet. Vi kan nu söka anpassa den omgivande 
situationen till barnet och kanske därmed – till Viktor Ekensteen och Anti-handikapprörelsens 
stora glädje – också ta ytterligare ett steg mot att avskaffa handikappet, invandrarskapet eller de 
särskilda behoven helt. 

 
 

Efter det moderna… 
 

Framväxten av detta nya perspektiv har inte bara sin grund i en politisk strävan att anlägga en ny 
syn på barn i behov av särskilt stöd, invandrare eller funktionshindrade. Detta synsätt bygger på 
ett helt nytt sätt att förstå sin omvärld. Det brukar sägas att vi har lämnat den moderna tidsåldern 
och gått in i en ny tidsålder: Den postmoderna. 

Elisabeth Nordin-Hultman beskriver övergången målande när hon talar om hur den 
postmoderna kunskapssynen ifrågasätter idén om de universella sanningarna som existerar 
oberoende av kulturella föreställningar och praktiska omständigheter10. 

Det hon menar, och som går hand i hand med Anti-handikapprörelsens kamp för avskaffandet 
av handikappbegreppet och omformuleringen av barn med särskilda behov till barn i behov av 
särskilt stöd, är att allt måste ställas i relation till det omgivande sammanhanget för att verkligen 
kunna förstås. Att varje situation är unik. Att jag och mina kamrater på lärarprogrammet inte per 
automatik kan utgå ifrån att vi delar samma syn på barn, bara för att vi har läst samma kurser. 
                                                 
8 Persson (1998) 
9 Lotta Holme hänvisar till Lunden i sin artikel i Tideman (red, 2000) 
10 Nordin-Hultman, E. 2004. Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Liber, Stockholm 
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Bernt Gustavsson går ännu längre och hävdar att postmodernismens nyckelord i detta avseende 
är ”splittring” och ”fragment”11. Gustavsson framstår å andra sidan som mycket kritisk till 
postmodernismen. Förutom att tala om postmodernismen som en fragmentiserande 
världsuppfattning, ser han historiens och kulturarvets förfall i detta synsätt. Ja, till och med 
individen faller sönder, splittrad i en mängd olika Jag, tillsammans med moral, normer och 
värderingar. Men det är en överdrivet negativ bild – Gustavsson drar begreppet till sin spets. Och 
jag kan inte hålla inte med honom. 

Förutom den respekt jag anser att det postmoderna synsättet automatiskt har för individen 
gentemot gruppen, är synen på varje situations unika konfiguration hisnande. Varje dag, varje 
händelse, blir en ny upplevelse för den postmoderna människan. Och vad menar egentligen 
Gustavsson när han säger att moral, normer och värderingar sätts ur spel? Effekten av att hela 
tiden betrakta varje situation som ny, blir tvärtom att varje moraliskt beslut alltid måste värderas 
utifrån de rådande omständigheterna. Inte att dessa funktioner sätts ur spel. Men beträffande 
normering – där kanske Gustavsson har rätt, trots allt, för den sätts faktiskt ur spel. Men på 
grund av att vi alla är olika och måste respekteras som olika. Normering blir i en postmodern 
verklighet ett i högsta grad omoraliskt verktyg. 

Oavsett vilken ståndpunkt man har i frågan, råder det ingen tvekan om att det postmoderna 
synsättet har fått stark genomslagskraft inom pedagogisk forskning och litteratur. Christer 
Stensmo menar till och med att den kanske fått lite för dominerande ställning12, även om han inte 
håller samma kritiska ställning som Gustavsson. Den kvalitativa forskningen, som i allt väsentligt 
är en postmodern disciplin, menar Stensmo snarare är regel än undantag, vilket innebär att en 
mängd undersökningar genomförs och publiceras utan att göra anspråk på att ge generaliserbara 
resultat. Men generaliserbarhet är inte per se något negativt, ens i en postmodern värld. Där 
behövs också fasta hållpunkter. 

Inom den pedagogiska litteraturen hittar vi dominerande postmoderna verk som Säljös Lärande 
i praktiken13. Här presenteras lärande i en sociokulturell kontext – utveckling bygger på 
kommunikation och de aktuella reglerna för socialt samspel. De individuella förutsättningarna 
eller bristerna i dessa är betydelselösa, alternativt kan kompenseras för – och göras betydelselösa. 
Mening, i betydelsen lärande14, skapas i stunden, i den aktuella konfigurationen av inverkande 
sociala och kulturella faktorer, och den kan aldrig återskapas exakt så som den varit i en annan 
kontext, oavsett hur förvillande lika de kan te sig. 

 
 

Postmodern specialpedagogik 

                                                

 
Efterhand den postmoderna synen på handikapp och barn i behov av särskilt stöd vunnit mark, 
har den också förändrat förutsättningarna för det specialpedagogiska arbetet. 1990 startade 
specialpedagogutbildningen, och i och med detta påbörjades arbetet med att ersätta de modernt 
skolade speciallärarna med postmoderna specialpedagoger. Dessa skulle arbeta mer konsultativt 
och mindre operativt, allt i linje med den postmoderna synen på barn i behov av särskilt stöd. 
Och idag, femton år senare, pågår detta förändringsarbete fortfarande. 

Vårterminen 2004 besökte jag under några återkommande tillfällen en förskola i Bergslagen15, 
där personalen – som av en händelse – befann sig mitt i en handledningsprocess som kretsade 

 
11 Gustavsson, B. 1988:154ff. Världsbilder – synen på människa, samhälle, natur. Wahlström & Widstrand 
12 Stensmo, C. 2005. Forskningsmetodik. (föreläsning 2005-11-16). Högskolan Dalarna, Falun 
13 Säljö, R. 2000. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Prisma, Stockholm 
14 Synonymiseringen av mening och lärande bör förstås ses i samband med resonemanget kring Säljös bok. 
15 Det geografiska Bergslagen är ett svårdefinierat område, vilket förvisso kan vara en fördel ur 
anonymiseringssynpunkt, men som kan vara likaledes problematiskt om man ser till trovärdighet och kvalitet på detta 
arbete. I rapporten Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom området förskola 2005, som jag hänvisar till i min text, beskriver 
Kvalitetsnätverk Bergslagen sin geografi som omfattande ”kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Hallstahammar, 
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runt ett av de inskrivna barnen. Bakgrunden till handledningssamtalen var personalens upplevda 
svårigheter att handskas med barnet i fråga på ett konstruktivt sätt. De kände sig inträngda i ett 
hörn och behövde hjälp. Så de fick handledning. 

Under mina besök, som låg utspridda över en tremånadersperiod, gav personalen vid flera 
tillfällen uttryck för sitt missnöje med handledningen. De menade att de råd och förslag de fick 
var av den arten att de redan testat det, eller att det var omöjligt att genomföra med de befintliga 
resurserna. Att det enda de gjorde vid handledningstillfällena var att prata runt problemen, utan 
att någonsin angripa dem direkt. 

Jag har själv deltagit i regelbundna handledningssamtal under en period då jag arbetade som 
assistent i en liten undervisningsgrupp för låg- och mellanstadieelever i behov av särskilt stöd. Jag 
fann i motsats till personalgruppen på förskolan dessa samtal mycket givande. Vårt arbetslag fick 
visserligen inte heller särskilt många handfasta råd och tips, och det enda vi också gjorde var att 
prata runt problemen, utan att angripa dem direkt. Vi i arbetslaget försökte förstås. Vi tog hela 
tiden upp det vi uppfattade som problem: Elevernas utagerande beteenden, interna konflikter 
mellan eleverna och andra svårigheter, men vår handledare styrde alltid in oss på andra spår. 
Precis så som skedde vid handledningssamtalen i nämnda förskola. Så varför dessa skilda 
uppfattningar av i princip samma arbetssätt?  

För det första måste man se till det faktum att jag arbetade i en verksamhet där vår naturliga 
utgångspunkt var att se eleverna i vår grupp som i behov av särskild, individanpassad 
undervisning. Vår personaltäthet var dessutom hög: Vi var två pedagoger och en till två 
assistenter fördelade på som mest nio elever. Och vi var utlokaliserade från skolan till kvarteret 
bredvid; vi kunde vid behov frångå den normering som normalt förekommer i skolan, till förmån 
för ett större hänsynstagande gentemot elevernas individuella behov och hälsa. Vi hade enligt vår 
uppfattning en ”skola för alla”16. 

I den aktuella förskolan upplevdes inte behovet av individanpassning på samma sätt. Man 
utgick från att barngruppens behov var normala. Dessutom var barnen fler, personaltätheten 
lägre och de omfattades på ett helt annat sätt av utbildningssystemets och samhällets normerande 
funktioner. Alla eventuella förändringar måste göras utan att pedagogerna lämnade 
förutsättningarna för att kunna erbjuda en kvalitativ ”skola för alla”17 inskrivna barn, och inte 
bara de som var i behov av särskilt stöd.  

Men den stora skillnaden låg i formerna för handledningen. Vi visste att vår handledning skulle 
handla om oss pedagoger, och hur vi kunde lösa de svårigheter vi upplevde i vårt dagliga arbete. 
Vi kunde ställa oss utanför upplevda situationer och resonera kring dem på en teoretiserande 
nivå. Handledningen på förskolan hade andra förutsättningar. Dels låg dess ursprung i en 
situation utöver det normala – ett problem där pedagogerna stod handfallna – och dels hade de 
svårigheter att lägga ett visst avstånd mellan sig och situationen för att, som vi, kunna teoretisera 
kring sin egen roll i den. Det är också tveksamt om de var på det klara med handledningens syfte 
när de gick in i processen. Men sammanfattningsvis var problemet att de inte hade en utvecklad 
handledningstradition att falla in i.  

Johan Näslund tar upp hur detta kan påverka arbetet när han skriver att ”det förefaller vara 
viktigt att handledaren och deltagarna i en handledningsgrupp har så likartade föreställningar som 

                                                                                                                                                         
Heby, Hedemora, Hofors, Skinnskatteberg, Sala, Säter och Vansbro” (sid. 4). Det är denna definition av Bergslagen 
jag utgår ifrån. 
16 Att kalla en liten undervisningsgrupp, belägen i kvarteret bredvid, för ”en skola för alla”, kan klinga falskt i många 
öron. Men dessa segregerande faktorer var trots allt betydelsefulla i vår strävan att se varje elev och ta hänsyn till 
deras individuella behov. 
17 Ett ständigt återkommande dilemma – både under min tid som lärarstudent och som yrkesverksam i en mängd 
olika skolformer, från för- till folkhögskola – har varit hur man kan anpassa sin pedagogiska verksamhet till ett barn 
eller en elev i behov av särskilt stöd, utan att det drabbar den övriga gruppen. Det är en fråga som många upplever 
som central för deras verksamhet och som i högsta grad berör frågan om just ”en skola för alla”.  
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möjligt om vad handledningen syftar till och vilka arbetsformer som skall gälla”18. Och han 
fortsätter genom att uttrycka hur detta blir särskilt viktigt om gruppen saknar en 
handledartradition. 

 
 

Pedagoger i behov av särskilt stöd 
 

Enligt en rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen19, var andelen barn i behov av särskilt stöd i de 
deltagande kommunernas förskolor år 2004 hela 6,3% av de inskrivna barnen. Det är en ökning 
av genomsnittet med 37% sedan 2001, samtidigt som kostnaden per barn i behov av särskilt stöd 
har minskat. Samma år, 2004, fanns i genomsnitt 0,044 specialpedagoger att tillgå per barn i 
behov av särskilt stöd, vilket statistiskt sett gör dem ansvariga för knappt 23 barn var.  

23 barn i behov av särskilt stöd. Två och en halv gånger fler barn än vad jag och mina två 
kolleger hade att brottas med i vår lilla undervisningsgrupp. Med mina upplevelser därifrån, 
framstår det för mig som ett orimligt tungt arbete att behandla 23 stycken. Behovet av fler 
specialpedagoger i skolan borde vara enormt! Men då bortser jag från specialpedagogens nya 
yrkesroll.  

Handledning är tillsammans med personalförstärkning den vanligaste insatsen för barn i behov 
av särskilt stöd i förskolan20 och därmed också en av specialpedagogens viktigare uppgifter. Hon 
tar sig så att säga an pedagoger i behov av särskilt stöd, istället för barn i samma situation, vilket 
antagligen är en lättare uppgift, då pedagogerna själva vill få till stånd en förändring och har 
förmågan – och viljan – att samarbeta med specialpedagogen. Eller?  

 
 

Problemformulering 
 

Kerstin Bladini skildrar specialpedagogers handledningssamtal i sin doktorsavhandling 
Handledning som verktyg och rum för reflektion21. Där får vi en bild av innehåll, praktik och syfte i detta 
arbetssätt, sett ur specialpedagogens perspektiv. Bladini pekar på svårigheterna för 
specialpedagogerna själva att definiera sin handledande uppgift. Hon frågar sig i inledningen till 
sin avhandling om hon som specialpedagog är ”expert på ’barn i svårigheter’ eller på att föra 
handledningssamtal”22. Kanske är svaret en kombination av båda? Hon noterar också att det trots 
de, vid inledningen av hennes undersökning, 10 år som gått sedan handledning 1990 blivit ett 
uppdrag för specialpedagoger, knappt förekommit någon debatt kring ämnet i fackpressen och 
att det dessutom endast finns begränsad forskning att tillgå. Hon sammanfattar det som att 
specialpedagogernas handledaruppdrag ”präglas av otydlighet och tystnad”. 

Om osäkerheten kring specialpedagogens yrkesroll och handledningssamtalets funktion är så 
stor i specialpedagogernas egen värld, hur skall den då inte se ut i den värld de ger sig ut i för att 
genomföra sitt uppdrag? I skenet av de två fall jag skildrar i inledningen, ligger det nära till hands 
att dra slutsatsen att det även i skolans och förskolans värld råder stor osäkerhet kring detsamma. 
Kanske är förvirringen ännu större på dessa arenor, givet att specialpedagogernas möjlighet till 
självreflektion, inte minst under utbildningen, ger dem en större chans att definiera sig själva och 
sitt uppdrag. 

                                                 
18 Näslund, J. 1995. Handledning av yrkesverksamma. Definitioner och centrala aspekter. (FOG rapport 26). Linköping: 
Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi. (Sid. 19) 
19 Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom området förskola 2005. 
20 Skolverket. 2004. Förskola i brytningstid – nationell utvärdering av förskolan. Rapport 239. Fritzes, Stockholm 
21 Bladini, K. 2004. Handledning som verktyg och rum för reflektion – en studie av specialpedagogers handledningssamtal. Karlstad 
University Studies (2004:64), Karlstad 
22 Bladini (2004:3) 
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Följande punkter bygger på de reflektioner jag har gjort utifrån mina egna erfarenheter av 
specialpedagogens yrkesroll och handledningens funktion. De utgör en slags sammanfattning av 
de problem jag menar att man som pedagog kan ställas inför i en situation där man söker 
specialpedagogisk hjälp:  

 
• Frånvaron av en tydlig definition av specialpedagogens roll skapar ett spänt förhållande 

mellan pedagogen/arbetslaget och specialpedagogen, där förväntningar från de förra 
ersätts av farhågor, vilket resulterar i att arbetet med relationen mellan de två parterna 
överskuggar det egentliga uppdraget.  

• Osäkerhet kring handledningens funktion resulterar i felaktiga förväntningar på 
innehållet, och frustration då dessa inte infrias – även här med resultatet att man tvingas 
arbeta med relationen mellan pedagogen/arbetslaget och specialpedagogen i första 
hand. 

• Den logiska följden av dessa påståenden är att specialpedagogens roll och 
handledningssamtalets funktion inte får de önskade effekterna, vilket kan innebära att 
insatserna inte förmår skapa det stöd åt barn i behov av särskilt stöd som är den 
ursprungliga avsikten. 

 
 

Syfte 
 
Jag avser jämföra bilden av hur specialpedagoger ser på sitt uppdrag och på handledningssamtalet 
med motsvarande tankar om detta ur pedagogers i förskolan perspektiv. Till min hjälp har jag 
formulerat följande frågeställningar utifrån de punkter jag räknar upp ovan: 
 

1. Vilka tankar finns i förskolan, avseende specialpedagogens uppdrag? 
2. Vilka tankar finns i förskolan, avseende handledningssamtalets funktion? 

 
 
Metod 

 
Jag avser genomföra en kvalitativ fallstudie, där jag med hjälp av intervjuer med pedagoger på en 
förskola samt en teoretisk bas bygger upp ett underlag för en analys, där jag besvarar 
frågeställningarna. Nedan beskriver jag några av de centrala metodiska nyckelbegreppen för 
denna typ av undersökning: Begreppet ”kvalitativ” och den kvalitativa intervjun. Jag avslutar 
kapitlet med en kort genomgång av de forskningsetiska principerna. 
 

 
Kvalitativ kunskap 
 
Med min utgångspunkt i postmodernismen, har det från början varit min avsikt att göra en 
kvalitativ undersökning. Begreppet ”kvalitativ” är nära besläktat med ett postmodernt synsätt – 
man kan säga att de är delar av en helhet – och då det ligger i själva den kvalitativa/postmoderna 
naturen att nyckeln till förståelse ligger i relationerna till omvärlden, är det inte mer än rimligt att 
jag beskriver min tolkning av detta begrepp. 

Margot Ely ägnar delar av inledningen till Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken23 åt att förklara 
just hur svårt det är att förklara innebörden i den kvalitativa forskningen på ett rättvist sätt, och 
hon tvingas till slut hänvisa till Sherman & Webb, och det de skriver i Qualitative research in 

                                                 
23 Ely, M. (red) 1993. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar. Studentlitteratur, Lund (sid. 7ff) 
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education24, om hur fokus ligger på att förmedla upplevelser. Kvalitativa data har inget egentligt 
värde, om de inte läggs fram med hänsyn till det sammanhang, ur vilket de samlades in. 

Stensmo25 skiljer mellan en modern, nomotetisk vetenskap, som med hjälp av numeriska 
beskrivningar, grafer och kartor söker förklaringar som kan fastställas i form av lagbundenheter, 
och en postmodernt färgad, idiografisk vetenskap, som istället söker förståelse genom tolkning av 
berättelser och texter. Den kvalitativa studien är alltså att jämföras med den idiografiska 
vetenskapen. Stensmo menar dock att utbildningsvetenskap kan – och bör – röra sig mellan båda 
dessa områden, då det med all sannolikhet även där bör kunna existera lagbundenheter. 

Så har vi Kvale26, som menar att den kvalitativa undersökningen präglas av postmodernism, 
hermeneutik, fenomenologi och dialektik. Det innebär att kvalitativ kunskap tar hänsyn till 
kontext och till att den information vi får genom intervjuer är en tolkning av verkligheten. Den 
har ambitionen att genom att öppet erkänna subjektiviteten i den information vi använder oss av, 
söka nå ett objektivt resultat. Den kvalitativa kunskapen tar därför också hänsyn till sin egen 
motsägelsefunna natur, vilket i korthet innebär att den snarare hävdar frånvaron av 
lagbundenheter, än närvaron av desamma. 

Resultatet av en kvalitativ undersökning, som exempelvis den du håller i din hand, kan alltså 
inte göra anspråk på att innehålla Svaret på frågan, men utgör dock en i bästa fall värdefull 
ledtråd. 

 
 

”Jag vill se världen ur din synvinkel” 
 
Rubriken ovan är en formulering tagen ur Kvales kapitel om intervjusituationen27. Den målar dels 
upp en bild av intervjun som kvalitativ forskningsmetod och säger oss dessutom två viktiga saker: 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att skapa förståelse för ett annat perspektiv än det egna – 
forskaren skall kunna se med samma ögon som informanten. Och därför bör den kvalitativa 
intervjun – för att nå sitt mål – genomsyras av respekt för både den intervjuades person och 
dennes synsätt, även om detta avviker helt från forskarens eget synsätt. 

Målet att skapa förståelse är av stor vikt i den kvalitativa intervjun. I en kvalitativ kontext är 
intervjun inte i första hand ett redskap för att samla in mätbara fakta, utan snarare ett sätt att 
verifiera och söka förklara de slutsatser eller data jag som forskare har samlat på mig i den 
teoretiska basen. Och hur skall jag kunna uppnå denna förståelse om jag inte samtidigt visar 
informanterna den allra största respekt? 

Kvale talar också om intervjun i tre kontexter28. Den är ett lärande samtal, men också ett 
filosofiskt och till vissa delar terapeutiskt samtal, där föremålet för intervjun – syftet med samtalet 
– vrids och vänds på i jakten efter den korrekta tolkningen och i processen även påverkar den 
intervjuade. 

Att ett samtal kan vara både lärande och filosofiskt, kan nog de flesta hålla med om – och att 
detta skulle kunna gynna en intervjusituation är inte heller svårt att föreställa sig, även om den 
gängse bilden är att den som intervjuar är den som lär sig. Talet om terapi i samband med 
intervjuer kan dock framstå som betydligt mer melodramatiskt än detsamma i ett förtroligt samtal 
på tu man hand mellan två mycket goda vänner, och som intervjuare skall jag förstås inte ta på 
mig rollen som någon slags psykoterapeut, men det är viktigt att tydligt belysa den här skillnaden 
mellan det kvalitativa och det kvantitativa. Den kvalitativa intervjun kännetecknas främst av dess 

                                                 
24 Ely hänvisar till Sherman R. & Webb, R. 1988. Qualitative research in education: Focus and methods. Falmer Press, 
London 
25 Stensmo (2005) 
26 Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 
27 Kvale (1997:117ff) 
28 Kvale (1997:29ff) 
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samtalsliknande egenskaper och funktion, inte av det schemamässiga, kvantitativa förhållandet i 
ett frågeformulär.  

 
 

Forskningsetik 
 
Samhället och dess medlemmar – det vill säga var och en av oss – har ett berättigat krav på att 
forskning bedrivs, som leder till utvecklade och fördjupade kunskaper och förbättrade metoder. 
Detta forskningskrav beskrivs i de forskningsetiska principerna för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning29, som samtidigt pekar på hur forskningskravet alltid måste ställas 
mot individskyddskravet. Den enskilda individen skall inte behöva utsättas för ”psykisk eller 
fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” och hon skall skyddas mot ”otillbörlig insyn t.ex. i 
sina livsförhållanden”30.  

De forskningsetiska principerna innebär att jag som forskare måste balansera mellan å ena sidan 
samhällsnyttan, och å andra sidan respekten för individen. För att få en lättare översikt över de 
forskningsetiska principerna har Forskningsetiska rådet sammanställt fyra krav: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att 
ställa dessa mot den undersökning som skall genomföras, kan vi se om den är forskningsetiskt 
försvarbar 
 
 
Genomförande 
 
Jag valde i ett tidigt skede gruppintervjun som form för min datainsamling. Jag sökte få till stånd 
ett slags samtal inom Kvales31 tre kontexter, där mina informanter och jag tillsammans utforskade 
och bearbetade de teman jag valt ur Bladinis32 avhandling, och gruppintervjun upplevdes av mig 
som det bästa sättet att nå detta samtal.   

Jag bestämde mig, med utgångspunkt i min kvalitativa ansats, för att intervjua personalen på 
endast en förskola, och efter att ha sökt upp och tagit inledande kontakter med en förskola där 
alla i personalen deltagit i handledning av specialpedagog vid minst ett tillfälle under de senaste 
tre åren gavs jag tillstånd att där genomföra intervjuerna. Jag förberedde mig enligt Kvales33 och 
Elys m.fl.34 rekommendationer, vilket innebar att ”formulera undersökningens syfte och 
beskriv(a) ämnet för undersökningen” och ”planera (…) med hänsyn till vilken kunskap som 
eftersträvas”35. Det innebar i korthet att jag måste formulera min teoretiska bas, vilken jag 
redogör för nedan.  

Jag lät mig också inspireras av den punktlista Ann McCormarck Steinmetz hänvisar till i Ely 
m.fl.36, som avser hjälpa till i planeringen av intervjun.  

Då förberedelserna var klara, kunde jag lättare informera informanterna om syftet med 
undersökningen och hur deras insats skulle bidra till resultatet, enligt riktlinjerna för 
informationskravet37. Jag framhävde också att deltagandet var frivilligt och att informationen inte 
skulle komma att användas i några andra situationer. Jag framhävde förstås de positiva aspekterna 
av undersökningen, men också de eventuella risker som kunde uppstå i samband med deras 
                                                 
29 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1990) Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet, Vetenskapsrådet 
30 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  (1990:5) 
31 Kvale (1997) 
32 Bladini (2004) 
33 Kvale (1997) 
34 Ely (red, 1993) 
35 Kvale (1997:85) 
36 Ely (red, 1993:67) 
37 Etisk princip. Se Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1990) 
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deltagande. I mitt fall innebar det att förklara för informanterna att min undersökning kunde 
komma att läsas av personer i deras omgivning med möjlighet att identifiera vid vilken förskola 
jag gjort undersökningen, oavsett ansträngningarna att avidentifiera dem. 

En del av informationen gavs via elektronisk post, men jag avsåg också att lämna ett 
informationsbrev på förskolan38. I brevet bad jag också informanterna fundera över tre områden: 
Specialpedagogens yrkesroll, handledningssamtalets funktion och egna erfarenheter av att få 
handledning av specialpedagog. Dessa områden syftade till att förbereda pedagogerna på de 
teman gruppintervjuerna skulle röra sig kring och på så vis underlätta själva genomförandet. 
Brevet avslutades med en forskningsetisk redogörelse, där jag hänvisade till, samt förklarade, 
kraven om samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

På grund av olyckliga omständigheter i den elektroniska brevhanteringen, skrivare som visade 
sig vara ur funktion samt bristande logistik, kom dock brevet inte personalen tillgodo förrän på 
eftermiddagen dagen före intervjuerna. Därför hade inte alla tagit del av brevet när intervjuerna 
väl skulle genomföras. De flesta hade dock lyckats skaffa sig en uppfattning om inriktningen på 
min studie, och vad beträffar de forskningsetiska kraven så kompletterades den skriftliga 
informationen med en muntlig redogörelse vid tillfället för intervjuerna.  

Intervjuerna hölls med två grupper i personalrummet på den aktuella förskolan och jag hade 
ungefär 30 minuters samtalstid att tillgå per grupp. Det var två pedagoger i varje grupp, samt en 
pedagog som tvingades delta en kort stund i båda intervjuerna, på grund av yttre omständigheter. 
Ytterligare en pedagog var ledig vid tillfället för intervjun, och en annan arbetade inte denna dag, 
p.g.a. nedsatt arbetstid. Sammanlagt deltog alltså fem av totalt sju pedagoger. 

För att hålla samtalen inom ramarna för min undersökning hade jag utformat en mall att följa39. 
Mallen innehöll ett antal rubriker som jag bedömde som viktiga att beröra under samtalen, dock 
inte nödvändigtvis i den ordning de skrivits på papperet. Samtalen spelades in på kassettband och 
transkriberades under de efterföljande dagarna. Inom en vecka återlämnades utskrifter av 
samtalen till pedagogerna, som gavs möjlighet att korrigera min tolkning av deras uttalanden 
innan jag påbörjade analysen. 

Inför den slutliga bearbetningen av intervjuerna fattade jag beslutet att i redovisningen inte göra 
någon åtskillnad mellan huruvida personerna som skulle delta var förskollärare, barnskötare eller 
hade någon annan funktion i arbetslaget, då detta bedömdes som irrelevant för undersökningen. 
Med utgångspunkt i frågeställningarna låg det centrala intresset istället i att alla deltagande 
pedagoger hade fått handledning vid minst ett tillfälle under de senaste tre åren, vilket inte 
utgjorde något problem, då detta även legat till grund för valet av förskola.  

Alla deltagande benämns i redovisningen som pedagoger, eftersom samtliga hade 
arbetsuppgifter inom den pedagogiska verksamheten på förskolan. I övrigt har jag gjort ett 
medvetet val att utelämna alla namn och i de fall jag citerar delar ur intervjuerna, markerar jag ny 
talare endast med talstreck.  

Utelämnandet av namn har två funktioner. Först finns en koppling till valet att göra kvalitativa 
gruppintervjuer; det intressanta är inte vad specifika individer anser är sant, utan vad man som 
grupp resonerar sig fram till under intervjuns gång. Betoningen skall därför ligga på 
resonemangen, inte på lösryckta citat som har lyfts ur sitt sammanhang. 

Frånvaron av namn har också med anonymiseringskravet att göra. Utan namnuppgifter bör det 
bli svårare att knyta specifika utsagor till specifika pedagoger, även om någon mot förmodan 
lyckats identifiera förskolan i fråga. Jag har också valt att ge alla informanter manligt kön, dels av 
genusideologiska skäl - män är normalt underrepresenterade i förskolan – men också för att 
lättare skilja dem från specialpedagogerna, som såväl i intervjuerna, som i detta arbete i stort, 
hänvisas till som kvinnor.  
 
 
                                                 
38 Bilaga 1 
39 Bilaga 2 
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Teoretisk bas 
 
Nedan redogör jag för den teoretiska grund, varpå vilken denna undersökning baseras. Ansatsen 
har litteraturstudiens form, och har sin bas i specialpedagogen Kerstin Bladinis avhandling 
Handledning som verktyg och rum för reflektion40.  

Bladinis avhandling har som huvudsakligt syfte att undersöka hur specialpedagoger beskriver 
och genomför handledning med pedagoger i förskola och grundskola. Den börjar med en 
bakgrundsbeskrivning över framväxandet av en specialpedagogisk yrkesroll, samt en kortfattad 
beskrivning av handledning som metod.  

Hennes undersökning har en kvalitativ ansats, vilket hon förklarar med sin syn på kunskap som 
”socialt konstruerad i ett specifikt historiskt och kulturellt sammanhang”41. Forskningsprocessen 
beskriver hon som abduktiv – ett slags pendlande mellan teori och empiri – vilket har medfört en 
analysprocess där hon löpande formulerat, prövat och omformulerat teorier.  

För att samla in underlag för sin avhandling, har Bladini genomfört intervjuer och 
observationer med sammanlagt elva specialpedagoger, varav tio arbetade med att handleda 
pedagoger i förskola. Intervjuerna har genomförts enskilt, med hjälp av en frågeguide och 
observationerna har ägt rum i samband med att specialpedagogerna genomfört 
handledningssamtal. 

Med hennes bakgrund tagen i akt42, bör intervjuerna ses som samtal mellan två 
specialpedagoger, snarare än mellan en forskare och hennes objekt. Samma förbehåll bör göras 
angående observationerna. Bladini beträder för henne väl bekant mark och detta har med stor 
sannolikhet medvetet eller omedvetet påverkat såväl intervjuerna som de efterföljande 
observationerna. Det kan vara en fördel, då hon redan talar informanternas yrkesspråk och 
snabbare kan komma dem inpå skinnet. Men det kan också vara en nackdel, då ett gemensamt 
språk kan förblinda såväl forskare som informant med en illusion av samförstånd, varpå viktig 
information kan gå förlorad. 

Det för undersökningen intressanta i Bladinis avhandling, är dess aktuella beskrivning av 
specialpedagogens uppdrag, såväl som handledningssamtalets funktion. Nedan redogörs för 
centrala aspekter ur hennes avhandling, vilka är av intresse för undersökningen. Angående 
specialpedagogen – som utgör bakgrund, snarare än område för hennes forskning – blir hennes 
beskrivningar en utgångspunkt som kompletteras med ytterligare referenser. 
 
 
Specialpedagogens uppdrag 
 
Det råder oklarheter kring specialpedagogen och hennes uppdrag. Bladini tar upp detta och 
menar att en av orsakerna är avsaknaden av specialpedagogisk forskning. Det finns förvisso 
forskning i ämnet, men den står inte i relation till ämnets betydelse i pedagogisk praktik. Bladini 
menar att det saknas teoribildning, vilket i sig försvårar alla försök till djupare forskning. Som 
motvikt belyser hon ändå några av de undersökningar från senare tid, vilka faktiskt har berört 
specialpedagogisk verksamhet, och räknar då upp studier av bland andra Ström43 och Malmgren 
Hansen44. 

Dessa undersökningar visar bland annat på hur övergången från speciallärare till specialpedagog 
– i samband med att specialpedagogutbildningen startade 1990 – tett sig oklar för såväl pedagoger 
                                                 
40 Bladini (2004) 
41 Bladini (2004:61) 
42 Bladini, som nuförtiden kan titulera sig lektor i utbildningsvetenskap och pedagogik vid Karlstads universitet, har 
tidigare arbetat som förskollärare, resurspedagog och specialpedagog. 
43 Ström, K. 1999. Specialpedagogik i högstadiet. Ett speciallärarperspektiv på verksamhet, verksamhetsförutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. Diss., Åbo Akademi, Åbo 
44 Malmgren Hansen, A. 2002. Specialpedagoger – nybyggare i skolan. (doktorsavhandling) Lärarhögskolan i Stockholm, 
HLS förlag, Stockholm 
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som för skolledare och föräldrar, och att man så sent som 2002 fortfarande såg på 
specialpedagogen som vore denne blott en speciallärare under annat namn. Malmgren Hansens 
undersökning visar att t.o.m. specialpedagogerna själva hade en oklar bild av målet med sin 
utbildning: Den grupp specialpedagoger som vittnat om tidigare erfarenheter av att ha arbetat 
som ett slags outbildade speciallärare, överförde den bilden på sin nya yrkesroll efter avslutad 
utbildning och hade med Malmgren Hansens ord utvecklat en ”specialläraridentitet”45, medan de 
specialpedagoger med bakgrund som klasslärare i grupper med barn i behov av särskilt stöd, 
utvecklade en ”klassläraridentitet inriktad på arbete med elever i större grupper”46. 

Just frånvaron av en enhetlig yrkesroll är något Bladini trycker på47. Hon hänvisar till 
professionaliseringsbegreppet och hävdar att den identitetskris som uppstod i övergången från 
speciallärare till specialpedagog än idag påverkar bilden av den senares yrkesroll. Men varför är 
det så? 

Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande Att lära och leda48 och den åtföljande propositionen, 
En förnyad lärarutbildning49, som båda kom ungefär ett decennium efter att 
specialpedagogutbildningen startat, beskriver båda en uppdelning av den specialpedagogiska 
kunskapen, där de operativa, tidigare specialläraruppgifterna åläggs de verksamma pedagogerna. I 
propositionen står att läsa hur specialpedagogik bör ingå i lärarutbildningens allmänna 
utbildningsområde, samt att man som lärarstudent skall kunna inrikta eller specialisera sig inom 
detta område. De två lärarförbunden, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet, framhäver i 
propositionen vikten av att pedagogerna har specialpedagogisk kompetens för att kunna arbeta 
operativt med eleverna.  

Samtidigt som detta kan ses som ett svar på det ökade behovet av specialpedagogisk kompetens 
i skolan, är det samtidigt en fingervisning om att specialpedagogens uppgifter rört sig i riktning 
från det rent operativa: 

 
”Specialpedagogen förväntas – förutom att vara en kompetent pedagog – även 
ha beredskap för arbete inom en specialpedagogisk funktion med övergripande 
ansvar för rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med 
kollegor och med tydlig knytning till skolans ledning. Specialpedagogens 
yrkesuppgifter utförs på tre nivåer: individnivå, gruppnivå och organisatorisk 
nivå. Även disciplinmässigt har specialpedagogen ett brett kompetensområde; 
hon/han skall i pedagogiskt arbete beakta såväl medicinska förhållanden som 
psykologiska, sociala och organisatoriska.”50

 
Så beskriver lärarutbildningskommittén specialpedagogens uppdrag. De förtydligar sin 
beskrivning ytterligare, genom att därefter peka på hur specialpedagogen är central i skolans 
kvalitetsarbete och som stöd för skolans ledning. Men utmaningen ligger förstås inte i att 
formulera specialpedagogens uppdrag i ord. 

Bladini menar att specialpedagogen inte tidigare har haft en naturlig plats i det existerande 
systemet51. Man kan beskriva det som att hon står med foten i dörrspringan och försöker ta sig 
in. Hon ersätter inte speciallärarna – deras funktion övertas främst av pedagogerna – och den 
lucka som annars utgjort en naturlig väg in fylls därmed igen. Ingen av de uppgifter som beskrivs 
ovan kan heller sägas vara unika; de beskrivs alla i vaga och allmängiltiga termer som rådgivning, 
stöd och samarbete. Och inget av de kompetensområden som nämns – pedagogik, medicin, 
psykologi, sociala och organisatoriska förhållanden – är heller unikt för specialpedagogen. Hon 

                                                 
45 Malmgren Hansen (2002:143) 
46 Malmgren Hansen (2002:143) 
47 Bladini (2004:16) 
48 SOU 1999:63 
49 Proposition 1999/2000:135 
50 SOU 1999:63 (sid. 193) 
51 Bladini (2004) 
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har inget eget område och är därmed utelämnad åt pedagogerna i skolan/förskolan att släppa in 
henne.  

Förhållandet mellan pedagog och specialpedagog är också komplicerat ut maktsynpunkt. 
Lärarna har den slutgiltiga makten, då det är de som kontrollerar specialpedagogens tillgång till 
systemet. Men väl inne har specialpedagogen en expertroll, som dessutom efterfrågats av 
pedagogen eller arbetslaget. Det uppstår en maktbalansgång som tar sig uttryck i termer som 
Bladini lånar av Helldin52: ”Förtryck” och ”respekt”53. 

Helldin är i sitt resonemang influerad av Jürgen Habermas och hans två sfärer, livsvärlden och 
systemvärlden. Tillsammans skapar de en ordning, men samtidigt pågår också en kamp om 
dominansen av denna ordning. Helldin applicerar Habermas resonemang på mötet mellan 
specialpedagogen och pedagogen, och menar att den förra sin expertroll utgör ett visst hot mot 
den senare, i det att pedagogens kunskap och erfarenhet underordnas specialpedagogens expertis. 

Men samtidigt är det ur vissa aspekter just det som efterfrågas av specialpedagogen – att hon 
som en expert, försedd med den nödvändiga utrustningen, skall komma in och korrigera 
problemet. Dock går hennes metoder istället ut på att diskutera sig fram till relationella 
förklaringsmodeller till den aktuella situationen för att – utifrån dessa – styra pedagogerna till att 
själva hitta lösningar på problemet i fråga. Och när dessa väsensskilda uppfattningar möts, är det 
sällan i en anda av förståelse. 

 
 

Specialpedagogens uppdrag – sammanfattning 
 
Utifrån den beskrivning som ges i Att lära och leda54, kan vi urskilja hur specialpedagogens uppdrag 
har lämnat speciallärarens och förvandlats till ett mer övergripande – med ansvar på individ-, 
grupp- och organisationsnivå. Hon skall bland annat identifiera och undanröja de faktorer i 
undervisnings- eller lärandemiljöerna som skapar svårigheter för eleverna, via andra pedagoger, i 
form av en komplicerad balansgång mellan förtryck och respekt. 

Detta uppdrag verkar dock inte ha lyckats förmedlas fullt ut till vare sig enskilda pedagoger eller 
skolledning, varför många specialpedagoger än idag bär en slags speciallärarstämpel. Huruvida 
detta springer ur bristen på en tydlig yrkesidentitet eller vice versa är dock oklart. 

Specialpedagogen brottas med en ambivalent maktsituation, där hon både har och inte har 
makt, beroende på vilken utgångspunkt man väljer att ta. Systemteorier talar vidare om att 
specialpedagogen inte har en naturlig plats i det befintliga systemet, varför hon har svårt att hävda 
sig och sitt uppdrag, medan andra ser förklaringen i det problematiska mötet mellan en modern 
och en postmodern världsbild. 
 
 
Specialpedagogens ansvar 
 

I Bladinis55 skildring av specialpedagogens ansvar visar sig tre ansvarsområden, varav de första 
två är att se som utvecklingar av speciallärar-rollen. Det tredje ansvarsområdet utgörs av en 
politisk-ideologisk drivkraft och är det ansvarsområde som mest skiljer sig från speciallärarens: 

 
1. Specialpedagogens arbete skall leda till pedagogernas eget lärande och utveckling. Detta 

kan t.ex. ske genom att specialpedagogen delar med sig av sin expertis och erfarenhet, 
vilket ger henne ett undervisnings- eller professionellt utvecklingsansvar gentemot 

                                                 
52 Helldin, R. 1998. Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten. HLS Förlag, Stockholm 
53 Bladini (2004:20) 
54 SOU 1999:63 
55 Bladini (2004) 
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pedagogerna. Bladini skildrar hur detta ansvar kan iscensättas genom exempelvis 
handledning56. 

2. Specialpedagogens arbete skall också bidra till elevens kvalificerade behandling. Detta 
ansvarsområde har tidigare varit speciallärarens. I den omstrukturering som ägt rum i 
samband med att specialpedagogen ersatt specialläraren som expert, har också detta 
ansvarsområde förändrats. Nu har pedagogerna det operativa ansvaret, medan 
specialpedagogen via sitt ansvar för pedagogernas lärande och utveckling, har ett mer 
indirekt ansvar. Detta medför att specialpedagogens största möjlighet till påverkan blir 
att söka behandla de särskilda behov barnet befinner sig i, snarare än barnet självt. 

3. Specialpedagogens arbete skall, förutom ovanstående, utgå från ett miljörelativt 
perspektiv. Här berörs återigen mötet mellan det moderna och det postmoderna, och 
kanske är det här specialpedagogens största utmaning ligger. 

 
Redan i skildringen av specialpedagogens första två ansvarsområden, skönjer vi hur det 
miljörelativa synsättet påverkat hennes yrkesbeskrivning. Genom att helt enkelt eliminera 
möjligheterna att ta ett operativt ansvar för barnen i behov av särskilt stöd, framtvingas ett 
arbetssätt, där sammanhang och relationer blir centrala faktorer för specialpedagogen. Hon kan 
förvisso fortfarande arbeta operativt, men endast gentemot pedagogerna. 

Sett i samband med den inledande diskussionen, följer själva skapandet av specialpedagogen en 
grundläggande förändring av vårt sätt att förstå vår omvärld som pågått sedan mer än 40 år, och 
som tagit rejäl fart sedan början på 1990-talet. Det är en politisk ambition som syns i flera av 
samhällets delar, men som kanske är mest tydlig inom specialpedagogiken. Framväxten av 
officiella dokument57 styrker denna bild av ett förändrat synsätt.  

Samtidigt som fokus förskjutits från individ till miljö, har alltså en ideologisk förskjutning ägt 
rum58, som dock problematiseras av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist59. De menar att både 
ett modernt som ett postmodernt synsätt finns representerat i specialpedagogisk praktik, och att 
det förra fortfarande är det dominerande. 

 
 

Specialpedagogens ansvar - sammanfattning 
 

Bladini60 anger olika ansvarsområden för specialpedagogen:  
Dels skall hon, genom sitt arbete, sträva efter pedagogernas eget lärande och utveckling. 
Dessutom skall hon behandla elevers svårigheter – det är att se som hennes andra 

ansvarsområde. 
Det sista ansvarsområdet är det mest omfattande. Det handlar om det miljörelativa tankesättet, 

och är att betrakta som ett politiskt/ideologiskt uppdrag som skall genomsyra alla de andra 
ansvarsområdena och specialpedagogens hela verksamhet. Det går ut på att påverka pedagogerna 
att välja bort förklaringsmodeller som vilar i individens förmåga till anpassning, och istället söka 
hitta anpassningar i den omgivande miljön.  

Man kan alltså se specialpedagogen som en drivande kraft i samhällets målsättning att skapa en 
skola för alla – och i vidare mening ett samhälle för alla – genom hennes möjlighet att påverka 
och förändra de verksamma pedagogerna. Frågan är hur väl hon lyckas med detta uppdrag? 
 
 

                                                 
56 Bladini (2004) 
57 Proposition 1997/98:16, skolans läroplaner, WHO’s klassifikationsfamilj m.fl. 
58 Ström (1999) 
59 Emanuelsson, I., Persson, B. & Rosenqvist, J. 2001. Forskning inom det specialpedagogiska området – en kunskapsöversikt. 
Liber, Stockholm 
60 Bladini (2004) 
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Handledningssamtalets form  
 
Genomförandet av specialpedagogens uppdrag och ansvar innebär en form av påverkansprocess. 
Bladini61 skildrar i sin avhandling hur specialpedagoger använder handledningssamtalet som 
verktyg för detta, även om detta inte behöver vara någon självklarhet och ingalunda en 
utmärkande del av de färdigutbildade specialpedagogernas yrkesidentitet62. Så vad är då 
handledning? 

Bladini introducerar handledningsbegreppet för sina läsare genom att berätta om Sokrates och 
maieutiken – en samtalsform som avsåg väcka människors latenta kunskap till liv63. Det är 
förvisso en beskrivning som har många gemensamma beröringspunkter med handledningens 
avsikter, men det ligger närmare till hands att istället se handledning som sprungen ur ett 
äktenskap mellan lärlingstraditionen och den akademiska världen64. Men inte ens det räcker. 
Handledning är ett problematiskt begrepp, då det ”ges skilda innebörder i skilda sammanhang”65 
och det är därför viktigt att förtydliga vilken typ av handledning som avses.  

Den slags handledning som bedrivs i specialpedagogisk praktik – och som hädanefter är den 
som benämns ”handledning” – har släktskap med psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete, där 
handledning länge praktiserats. Inom båda dessa traditioner har det setts på handledning som ett 
processinriktat utvecklingsarbete66. Även inom vården har handledning använts under 
utbildningen, men börjar i allt större utsträckning användas också för yrkesverksamma. Och inom 
förskola och skola har handledning nyttjats sedan slutet av förra seklet67. 

För att söka få till stånd en användbar definition tar Bladini hjälp av Näslund, som i Handledning 
av yrkesverksamma68 lyckats sammanställa gemensamma drag i olika beskrivningar av handledning. 
Han får fram fyra punkter, som berättar för oss att det handlar om att: 

 
1. Överföra kunskap, skicklighet och attityder. 
2. Integrera teori med praktik 
3. Stödja klienten 
4. Påverka och värdera 

 
Dessa punkter ställer Bladini mot en figur ur Lauvås och Handal69. Där hittar vi handledning – 
tillsammans med konsultation, supervision och rådgivning – som ett mellanting mellan 
undervisning och terapi, vilka också är metoder med avsikt att påverka. Skillnaden dem emellan 
är små, men på samma gång avgörande. Utmaningen, menar de, är att handledning består av delar 
från alla former av ovanstående och att delarna kan ges olika tonvikt, beroende på situation, men 
att de samtidigt måste bibehålla en gemensam princip- och idégrund.  

Med detta övergripande definierande resonemang som en bakgrund, kan vi nu ge oss på 
handledningens genomförande. Andersen och Weiss listar på flera ställen i Handledning i 
barnomsorgen70 olika regler för handledning, vilka jag försöker sammanställa71: 

 
• Handledning skall vara principiellt frivillig. 
• Den handleddes egna problem är utgångspunkt för handledningen. 

                                                 
61 Bladini (2004) 
62 Malmgren Hansen (2002) 
63 Bladini (2004:1) 
64 Näslund (1995) 
65 Bladini (2004:21) 
66 Näslund (1995) 
67 Bladini (2004) 
68 Näslund (1995)  
69 Lauvås, P. & Handal, G. 1993. Handledning och praktisk yrkesteori. Studentlitteratur, Lund 
70 Andersen, J. & Weiss, S. 1994. Handledning i barnomsorgen. Studentlitteratur, Lund (sid. 18, 43, 52) 
71 De talar om ”regler”, men det handlar snarare om gemensamma riktlinjer. 
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• Kritisera inte den handledde 
• Den handledde skall själv komma fram till lösningar och handlingsmöjligheter. 
• Handledaren skall respektera den handledde och utgå från hans upplevelser. 
• Kom ihåg att problemet mycket ofta är något annat än det vi tror. 
 

Dessa regler ställer stora krav på specialpedagogens kommunikativa förmågor. Rakstang Eck och 
Rognhaug72 menar att hon bör besitta inlevelseförmåga, analytiska färdigheter och kontroll över 
de egna känslorna. Det är också viktigt att specialpedagogen anpassar sig till de rådsökande. 

Vi får dock inte glömma att de krav som Andersen och Weiss73 samt Rakstang Eck och 
Rognhaug74 ställer på den som vill genomföra handledning, endast är förslag i en bred flora av 
litteratur i ämnet. Det är alltså snarare att se som råd än som regler. 

 
 

Handledningssamtalets form - sammanfattning 
 

Handledning är ett av de påverkansverktyg specialpedagogen har att tillgå i sin yrkesutövning. 
Det är en metod som är närliggande undervisning och terapi, och besläktad med konsultation, 
supervision och rådgivning. 

En exakt definition av handledning är svårt att frambringa, då dess form anpassas till den 
rådande situationen, men gemensamt för all handledning är att den skall överföra kunskap, 
skicklighet och attityder, genom att integrera teori med praktik och stödja klienten i sin 
utveckling. 

Samma svårigheter gäller beskrivningen av handledningens genomförande. Det går att hänvisa 
till regler om att visa den handledde respekt och att inte ge råd, men de är inte att betrakta som 
sådana. Snarare är de vägvisare som pekar ut i vilken riktning man bör gå. 

 
 
Handledningssamtalets fokus 
 
Nu vet vi mer om vilken form handledningssamtalet har, och kan ställa oss frågorna ”varför 
handledningssamtal” och ”vad skall det leda till”. Vi känner ju redan till specialpedagogens 
uppdrag och ansvar. Men vi har inte närmare undersökt varför de väljer just 
handledningssamtalet som metod för detta. 

Det miljörelativa synsättet har redan diskuterats, såväl i inledningen som i avsnittet om 
specialpedagogens ansvar. Kärnan i detta synsätts framväxt var en strävan att frångå 
uppfattningen att problemen låg hos individen. På samma sätt väljer handledaren att utföra sitt 
uppdrag genom att lägga fokus på pedagogerna, istället för barnen. Det talas i termer av att det 
handlar om ”den handleddes lärande och utveckling”75, hjälp till självhjälp76 eller möjlighet att 
arbeta vidare med nya perspektiv77. 

Bladinis78 undersökning visar på en ambivalens hos specialpedagogerna huruvida fokus 
verkligen ligger på pedagogen, snarare än barnet. De menar att fokus ligger på båda, och de flesta 
av de deltagande specialpedagogerna betonar hur barnet står i centrum. Till synes en motsägelse 
av ovanstående, men också en problematik i deras förhållningssätt. Kan man ha barnet i centrum 
utan att fokusera på det? 

                                                 
72 Rakstang Eck, O. & Rognhaug, B. (red) 1995. Specialpedagogik i förskolan. Studentlitteratur, Lund 
73 Andersen & Weiss (1994) 
74 Rakstang Eck & Rognhaug (red, 1995) 
75 Bladini (2004:23) 
76 Rakstang Eck & Rognhaug (red, 1995) 
77 Andersen & Weiss (1994) 
78 Bladini (2004) 
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Det är viktigt att vi är medvetna om att oavsett hur specialpedagogen väljer att arbeta, så är 
slutmålet alltid barnet. Det hindrar dock inte att man i handledningen talar om allt annat än just 
barnet. För även med barnets bästa för ögonen måste specialpedagogen agera via pedagogerna 
och via den miljö barnet vistas i.  

Handledningssamtalet blir i Bladinis studie till ett verktyg för förändring. Och det är inte 
barnen specialpedagogerna försöker förändra. Det är pedagogerna. Men här protesterar Andersen 
och Weiss79. Även om klienten – barnet – och den handledde verkar stå i centrum, är det 
egentligen relationerna mellan dessa som är det avgörande. Utan att närma sig denna aspekt blir 
det ingen ”riktig” handledning, menar de. 

Bladini80 har uppmärksammat hur handledningens fokus verkar glida under processens gång. 
Många, menar hon, vittnar exempelvis om hur samtalen gått från att inledningsvis behandla 
individcentrerade metoder eller teorier till att bli reflekterande samtal om pedagogens egna 
utveckling. Och i handledningslitteraturen hittar man ofta beskrivningar över faser eller stadier 
som passeras under handledningsprocessens gång. Bladini hänvisar till Bond och Holland81, som 
analyserat och delat in handledningssamtalet i fyra stadier: 

Deras modell börjar problemcentrerat; man frågar sig om man är på rätt spår och hur man kan 
gå vidare. Nästa steg är att hålla kvar frågorna från steg ett, men att nu vända sig mot subjektet 
för handledningen82. Nu frågar man sig nämligen också hur barnet utvecklas. Det tredje steget 
utökar fokus genom att också omfatta relationen mellan barnet och pedagogen. Här utforskar 
man också på vilket sätt pedagogen är instrumentell i relationen. I det fjärde och avslutande steget 
ligger fokus på att utveckla den ”interna övervakaren”83, som ställer frågan vad man lär sig av att 
föra en reflekterande hållning i sitt arbete med barnet84. 

En självreflekterande hållning kan bidra till att omvärdera ontologiska uppfattningar, komna ur 
en modern världsbild. Detta kan ge pedagogen ett nytt sätt att tolka fakta och därmed öppna för 
möjligheten att se sin egen roll i barnets aktuella situation. Och kanske är det till och med som 
Anders Wächter85, menar i sin exempelskildring av sexåriga Lina, att det pedagogerna tidigare 
uppfattat som ett problem inte bara kan lösas, utan till och med upplösas i ljuset från en alternativ 
beskrivning, vilken utmynnar ur en förståelse för problemets själva natur? Wächter ser problemet 
i uppfattningen att pedagogerna tror att pedagogerna vet, vilket effektivt utesluter alla alternativa 
tolkningar, redan innan de uppstått. 

Begreppet ”den reflekterande praktikern” myntades av Donald Schön när han publicerade den i 
vissa kretsar kultförklarade boken med samma namn. Praktikern i fråga förklaras som en 
professionell yrkesman/-kvinna, exempelvis en pedagog, som genom att reflektera över sin 
verksamhet, tydliggör den både för sig själv och andra. Målet med detta är att lösgöra den dolda 
kompetens som har sin grund i – i det här fallet – pedagogens individuella kunskap och 
erfarenheter86. ”Den reflekterande praktikern” är i sig en sammanfattning av 
handledningssamtalets fokus. 

 
 

                                                 
79 Andersen & Weiss (1994) 
80 Bladini (2004) 
81 Bond, M. & Holland, S. 1998. Skills of clinical supervision for nurses. A practical guide for supervisees, clinical supervisors and 
managers. Buckingham: Open University 
82 Bond och Holland talar om klienten/patienten, eftersom deras bok riktar sig till yrkesverksamma inom vården. Jag 
tror dock inte att deras resonemang minskar i styrka om jag byter ut dessa begrepp mot det för mitt arbete mer 
bekväma ”barnet”.  
83 Min översättning av termen ”internal supervisor”, som Bond och Holland använder sig av. 
84 Bond & Holland (1998:127) 
85 Wächter, A. 2001. Samtal pågår! Studentlitteratur, Lund 
86 Sjunneson Rao, J. 2004. Lärares kompetensutveckling. Bakgrund, begrepp, belysning. (Internetpublicerad text ur 
kommande antologi (vt 04) http://www.anst.uu.se/jsj03376/KU.htm - sidan besökt december 2005 ) Institutionen 
för lärarutbildning, Uppsala Universitet, Uppsala 
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Handledningssamtalets fokus – sammanfattning 
 
Det är i handledningssamtalets fokus vi hittar målen för specialpedagogens uppdrag och ansvar. 
Med det förminskade ansvaret för direkt operativa ingrepp i verksamheten, blir det nämligen 
ännu viktigare för specialpedagogerna att genom påverkansprocesser styra pedagogerna i rätt 
riktning. 

Med handledningssamtalet som verktyg söker sig specialpedagogen till sitt mål. Och via 
problemformuleringar, målbeskrivningar och relationsbedömningar drar hon alltid samma 
slutsats: En självreflekterande hållning är en konstruktiv och önskvärd strategi för pedagogen att 
anamma. Hon skall bli en reflekterande praktiker. 

 
 
Handledningssamtalets funktion 
 
Att påverka innebär att utöva makt. Att inom ramarna för handledningssamtalet påverka, innebär 
därför också det ett maktutövande, vilket såväl Näslund87 som Bladini88 noterar.  

En snabb titt på samtalsforskning presenterar ganska omgående en komplicerad maktaspekt 
inom ramarna för det institutionella samtalet, som Bladini menar har mycket gemensamt med 
handledningssamtalet till både form och funktion89. Denna maktaspekt exemplifieras 
inledningsvis i det ambivalenta maktförhållandet mellan läkare och patient, där läkaren trots ett 
personligt tilltal förblir den som kontrollerar samtalet.  

Maktaspekten är också tydlig i utvecklingssamtalet, även det ett institutionellt samtal, som i 
likhet med exemplet med läkaren och patienten till det yttre mest liknar ett informellt och jämlikt 
samtal, men där maktförhållandet är i det närmaste vertikalt90. Exempel på detta är 
utvecklingssamtal mellan chef och anställd eller lärare och elev/förälder. 

Ett tredje slags institutionellt samtal är rådgivningen, där det råder en total öppenhet angående 
deltagarnas maktpositioner. Men det handlar trots allt om att söka hjälp av en auktoritet. Dock 
samtidigt som man eftersträvar en horisontell maktstruktur, då de rådsökande behåller 
åtminstone sin formella rätt att inte lystra till de råd som ges. 

Handledningssamtalet som Bladini91 skildrar det, innehåller alla tre av dessa maktaspekter. 
Tilltalet kan beskrivas som jämlikt, då specialpedagogen ofta ses som en före detta yrkeskamrat, 
med bakgrund i liknande verksamheter som den pedagogen befinner sig i. De delar på det sättet 
både terminologi och förförståelse för verksamheten. Men samtidigt har specialpedagogen sin 
expertroll och inte sällan har hon egna föreställningar om vad hon vill uppnå. Dock har hon blivit 
kallad, hennes närvaro är avhängig av att pedagogerna vill ha henne där, liksom den hjälp hon kan 
erbjuda dem.  

För att ytterligare förstå handledningssamtalets funktion, söker sig därför Bladini92 mot social 
systemteori, som utforskar relationer och ömsesidig påverkan mellan människor. Här menar man 
att ett helhetsseende är nödvändigt för att nå en bestående förändring. Pedagogen måste se sin 
egen delaktighet i situationen. Två närliggande begrepp inom denna teori är ”cirkuläritet” och 
”det ömsesidiga beroendet”. 

Det går att se cirkuläritet som ett sökande efter relationer mellan beteenden: ”X gör si, när jag 
gör så, eftersom X gör si, när jag gör så...” Pedagogen uppfattar en pågående process, istället för 
ett problem med en tydlig början med tydliga orsaker. För det är sällan så enkelt. 

                                                 
87 Näslund (1995) 
88 Bladini (2004) 
89 Bladini (2004:41ff) 
90 Bladini (2004:41ff) 
91 Bladini (2004) 
92 Bladini (2004) 
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Det ömsesidiga beroendet söker komplicera den bild som ges av det cirkulära tankesättet, 
genom att förutom att relatera till beteenden, också relatera till andra relationer: ”Min dåliga 
relation med X ger honom sympatier hos den andra pedagogen, men det väcker också hennes 
sympatier för mig, vilket i sin tur påverkar X relation till henne...” 

Bladini93 menar att båda dessa perspektiv används i handledningssamtalet, men att 
tyngdpunkten antingen ligger på det ena eller det andra. Det är en kombination av ontologi – 
uppfattningen om en definitiv sanning – och epistemologi – sökandet efter den definitiva 
sanningen – i en strävan efter helhet. 

Bladini hänvisar till Hansen94, som stödjer detta. Han menar också att teorier som 
konstruktivism och socialkonstruktivism utmanat den under nittonhundratalet dominerande 
epistemologins sökande efter objektiv kunskap och ersatt den med en strävan efter 
meningsskapande, hand i hand med övergången från en modern till en postmodern världsbild. 
Konstruktivismen förenar på detta sätt ontologi och epistemologi, då den förra ser till 
fenomenets själva natur och den senare söker bygga kunskap ur detta. 

 
 

Handledningssamtalets funktion – sammanfattning 
 
Specialpedagogen utövar sin makt för att påverka pedagogerna i en viss riktning. Dock är hennes 
makt inte absolut, utan beroende av den relation som finns mellan henne och de handledda. Med 
hjälp av social systemteori och begreppen ”cirkuläritet” och ”det ömsesidiga beroendet” kan 
specialpedagogen inte bara utforska det problem som presenterats av pedagogerna, utan också de 
relationer som existerar inom handledningssituationen.  

Detta kan ses som symptomatiskt för övergången från en modern världsbild med absoluta svar, 
till en postmodern världsbild där man ser svaret som ett resultat av hur man formulerat frågan. 
Socialkonstruktivismen kan sägas ha underlättat denna övergång, genom att förena ontologi med 
epistemologi i ett helhetsperspektiv och samtidigt flyttat fokus från objekt till subjekt. 

Kunskaper i samtalsforskning och social systemteori verkar därmed vara grundläggande för 
såväl handledningssamtalets funktion, fokus och form. 
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RESULTAT 
 
 
Intervjuredovisning 
 
De nedanstående intervjuresultaten avser besvara de två frågeställningar jag presenterade i syftet. 
Dessa löd: 
 

1. Vilka tankar finns i förskolan, avseende specialpedagogens uppdrag? 
2. Vilka tankar finns i förskolan, avseende handledningssamtalets funktion? 

 
Jag har delat upp redogörelsen i två huvuddelar. ”Tankar om specialpedagogens uppdrag” och 
”Tankar om handledningssamtalets funktion”. Inom varje del avser jag redogöra för de delar ur 
intervjuerna som berör respektive område. Detta bör ge intervjuredovisningen en struktur som är 
både överskådlig och som tydligt besvarar mina frågeställningar. Det bör också underlätta den 
efterföljande analysen. 
 
 
Tankar om specialpedagogens uppdrag 
 
På min inledande fråga om skillnaden mellan specialpedagoger och vanliga pedagoger var 
informanterna överens om att specialpedagogerna hade djupare kunskaper om särskilda 
svårigheter och hur man hanterar dessa. Informanterna uttryckte sig i termer om ”störningar” 
och ”särskilda behov” av såväl social som fysiologisk art. I en av grupperna hade de också en 
uppfattning om att det gick att välja inriktning på specialpedagogutbildningen, men kunde inte ge 
några närmare exempel på inriktningar. 

Båda grupperna såg inledningsvis specialpedagogen ur ett lite annorlunda, och för mig 
överraskande, perspektiv. De såg en kombination mellan en önskan om att göra karriär och ett 
behov av ökad kunskap: 

 
- Jag tror att de vill nånting mera än att vara i barngrupp. 
- I vårat yrke finns det inte… Det finns ingen karriärstege. Har man jobbat 20 

år kanske man vill ta ett steg till och då är ju det här nästan det enda som 
finns. 

- Ja, det här är ju en lösning på att när man har gjort nånting… För vad gör 
man annars? Man måste bryta och jobba med nåt helt annat. 

- Men också att man har jobbat med så många grupper och ser att det finns 
många barn man inte når fram till. Och man själv också har ett oerhört 
behov av att få den kunskapen. Att kunna hantera stora grupper och även 
barn med särskilda behov. Att det är det som driver. 
(…) 

- Jag tror att de har tröttnat på att vara i barngrupp. 
- Många tror jag har tröttnat. 
- Och vill gå vidare och vara duktiga på något annat sätt.95

 
Pedagogerna såg i vissa fall specialpedagogen som en slags expert. Någon som de ville skulle 
komma in och ge praktiska råd, beroende på vilken inriktning hon hade haft på sin utbildning. 
Det fanns en allmän förhoppning i samtalen om att kontakten med specialpedagogen skulle 
utmynna i just konkreta råd, tips, idéer och förslag. 
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- Vi vill bemöta de enskilda barnen i den stora gruppen. Hur jobbar vi för att 
kunna lyfta fram de där barnen, samtidigt som vi har en stor grupp? I 
gruppen, tycker jag. Ge oss verktyg! Lite tips, lite idéer: ”Så här kan ni göra 
istället”. 

- Ja, och väldigt gärna praktisk hjälp också, av dem. Så känns det ju nu. 
- Tänk på det! 
- I och med att är så himla tight som det är då, så känner man sig inte 

tillfredsställd när man... När man inte får den där hjälpen som man kanske 
egentligen ville ha. För man fick bara ett gäng med tips och ett råd om att 
”försök att tänka om, så ni kan lösgöra någon”. 

- Det hjälper inte oss.96

 
Samtidigt som informanterna efterlyste tips, så uttryckte de alltså samtidigt kritik mot dem. De 
råd de fick hade ingen koppling till verksamheten, eller så var de alltför vaga. De menade att när 
de väl befann sig i situationen att de bad specialpedagogen om hjälp, var det ofta bråttom, och då 
hade de inte ro att sätta sig ner och diskutera problemet. Pedagogerna menade att vid det laget 
hade de redan försökt allt, och de stod handfallna inför problemet. Detta innebar i princip att 
situationen redan var ohållbar och att behovet av konkreta lösningar var akut. De menade att råd 
som ”då måste ni tänka om” inte var konstruktiva i det läget. 
 

- Fast det kan jag känna att ofta brinner det i knutarna, va. Och då har vi 
kanske inte den tiden att sitta och ventilera, utan vi vill konkret börja jobba 
med det här barnet nu.97

 
Det fanns en oro för att barnet skulle glida dem ur händerna, vilket ytterligare spädde på 
upplevelsen av att det var ett akut läge. 
 

- Ja, det kan ju vara nu att ett barn ska börja skolan om ett år, och det är ju 
verkligen akut, då. Och då vill vi ju komma igång med arbetet så fort som 
möjligt. Den där konkreta handledningen... 

JAG: Och då känns det som slöseri med tid? 
- Man hinner inte utreda färdigt innan barnet försvinner till nästa verksamhet. 

Det är nog ganska vanligt. Det har vi ju sett.98  
 
Dessutom upplevdes det generellt i grupperna som att de mer specifika råd de hade fått helt 
enkelt inte var genomförbara i praktiken. Tankar som kom fram i samband med detta, handlade 
bland annat om att det uppstått ett glapp mellan specialpedagogens egna erfarenheter som 
pedagog och de förändringar som skett inom förskolan sedan hon lämnat den för att utbilda sig. 

 
- Många gånger så tycker jag de har... De kan mycket och är duktiga – 

teoretiskt. Men sedan, när... Sedan behöver man inte vara borta från en sån 
här verksamhet så länge. Som det har varit nu de sista åren i alla fall: Det har 
ändrats ganska mycket. Det har blivit mycket snävare allting. Tightare. Mer 
barn, färre personal och verksamheten ändras ju utefter det. Och så kommer 
man tillbaks och så har man inte egentligen de rätta verktygen för hur... Hur 
man ska kunna göra det där, här ute i verksamheten.99  

 
En annan tanke som gavs uttryck, var hur en av pedagogerna upplevde förändringar som lättare 
att genomföra i skolan, än i förskolan. Han talade då i exempel rörande förändringar i miljön - 
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som att möblera om – eller i strukturen – som att låta något barn gå ifrån lite tidigare för att 
undvika att konflikter uppstod i kapprummet. Praktiska, enkla lösningar som oftast fick en helt 
annan klang när de presenterades för pedagogerna. Då upplevdes det istället som ett för 
pedagogerna orimligt krav på att exempelvis anpassa hela sin verksamhet utifrån ett enda barn. 
Och när den typen av lösningar presenterades för dem – i förskolan – upplevdes de mest som 
”korkade”, eftersom: 

 
- Att det finns inte utrymme. Förstår du? Man kan inte gå ifrån längre, med ett 

eller två barn – då lämnar man tolv eller fjorton barn till någon annan. Sedan 
är det väldigt lätt att säga det. Det har vi ju hört gång efter annan nu, att ”då 
måste ni tänka om”, att ”ni har struktur och har tänkt ut ett sätt, men om 
inte det fungerar så måste ni tänka om”. Men det har ju tagit ganska många 
år att komma hit där vi är nu. Det ser ungefär likadant ut på alla förskolor. 
Så det... Självbevarelsedriften finns med där också, att, man gör det ju så bra 
som möjligt hela tiden.100

 
Det kom fram att pedagogerna ofta hade en ganska klar bild av vad de ville ha av 
specialpedagogerna. Förutom ropen på praktiska tips och verktyg, uttrycktes det också att det 
kunde vara ett rop på hjälp – en outtalad önskan om extra resurser. Att specialpedagogerna skulle 
komma in när pedagogerna inte orkade längre. Och att de skulle fungera som pedagogernas röst 
gentemot ledningen och andra instanser som kunde upplevas som svåra att nå fram till, som 
exempelvis habiliteringen eller stödteamet. Man efterlyste en representant, och skildrade samtidigt 
upplevelsen av ett utanförskap, där beslut fattades över pedagogernas huvuden: 
 

- I och med att vi som jobbar med de här barnen... Vi får ju inte sitta med vid 
de här mötena. Rektor får inte heller vara med. Utan det är egentligen ingen 
som jobbar med det här barnet dagligen är i stödteamet för att föra talan, 
utan det får vi skriva ner på ett papper bara, och så tar dom besluten.101

 
När samtalen gled över till att handla om specialpedagogernas arbetssätt, talades det mycket om 
den egna utvecklingen. Att de skulle fungera som ett bollplank för pedagogerna, och att de inte 
skulle diktera hur pedagogerna skulle arbeta, utan snarare bekräfta deras arbete och ge ”kickar”. 
Att bli kvitt hemmablindheten och få hjälp att själv utvecklas: 

 
- Så kan det ju vara, att vi får tips och idéer av specialpedagogerna, men sedan 

hur det ska lösas praktiskt, det kommer nog oftast från oss här, som vet hur 
det fungerar. Det måste vara så, de vet ju inte riktigt hur det funkar. De kan 
inte verksamheten; alla rutiner och allt som händer… 
(…) 

- Många gånger kan det nog vara så att vi här kan utföra det som behövs, bara 
det kan finnas till någon för oss när vi gör det…102

 
 
Tankar om handledningssamtalets funktion 
 
Redan efter min första fråga halkade samtalen in på handledning. Båda grupperna hävdade att det 
ingår som ett moment i specialpedagogernas utbildning. Den ena gruppen förklarade för mig att 
handledning var förklaringen på varför de inte fick de råd de efterlyst, trots att de 
förväntningarna fanns där: 
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- Som personal har ju vi en förväntan. Det är att nån också... Ja, att man kan ha 

handledning. Men att man också måste kunna tillföra kompetens. 
(…) 

- Då kommer man inte med några egna råd. Alltså den som ”har” 
handledningen då – i det här fallet specialpedagogen – ska inte föra till 
någonting själv, utan dom ska dra ut det som finns i oss. Det är så jag har 
fattat handledning i allmänhet. 
(…) 

- Att en handledare ger ju inte... Man säger ”att jamen med dom och dom 
problemen ska du göra si och så...” Nej! Så gör inte... Så är inte handledning. 
Utan där är det ”jaa, hur ser du på det här då? Vad tänker du om det här?”103

 
Informanterna beskrev handledning som en ”stötande och blötande” diskussion, där de till slut 
når en utveckling, genom att den egna kompetensen synliggjorts. Vissa uttryckte skepticism 
gentemot denna metod, med förklaringen att ”vi vet ju vad vi har för problem”. Några nämnde 
också att handledningssamtalet kunde föregås av observationer, även om de tyckte att dessa gott 
kunde vara längre än en förmiddag. Här kom det också fram att de mål pedagogerna talat om 
tidigare i termer av exempelvis ”konkreta råd” inte alltid var så tydliga. En av pedagogerna 
vittnade om hur målet växt fram under handledningen: 
 

- Jag känner ju att man jobbar med att kunna stärka barnen. 
- Ja 
- Att vi stärker dem. Det har vi ju tänkt oss mer nu då. Och det har i och för 

sig växt fram genom diskussioner med specialpedagogen. Tycker jag. Den 
sista diskussionen vi hade, det här hur vi har pratat med barnen. Vilka 
kvalitéer finns det där som vi kan stärka så att man kan se en lösning i hela... 
Där tycker jag att vi har kommit en liten bit.104

 
Informanterna gav också exempel på bearbetande handledning, där pedagogerna fått prata av sig 
runt ett då aktuellt problem. Det hade varit skönt, menade de flesta. Några tyckte att även fast det 
hade varit positivt att få handledning, hade de blivit besvikna på att det inte hade lett till någon 
egentlig förändring av själva situationen. I samband med det här luftade en av pedagogerna en 
känsla av övergivenhet: 
 

- Men jag vet inte om det här är nåt nytt. Jag tycker det verkar vara så här i hela 
samhället, att vi... Man blir mer och mer lämnad åt sig själv i en 
personalgrupp... ”Hur ser ni på det här, hur tänker ni om det här”... Det är 
den enda typ av vägledning man får. 

- Hur känns det då, tycker du? Att ni lämnas... åt er själva? 
- Var går gränsen för vårat jobb, vår yrkesroll? Det blir ju liksom, ska vi börja 

ta medicinskt ansvar? Ska vi börja ta psykologiskt ansvar? Det verkar ju så.105

 
Denna känsla förde in samtalen på det bemötande informanterna upplevde sig få av 
specialpedagogen. Det här upplevdes som centralt av de flesta. De var hjälpsökande och i det 
perspektivet utelämnad åt specialpedagogen. Vissa var fokuserade på sina upplevelser av att ha 
fått dålig eller felaktig hjälp. De menade att specialpedagogen inte förstått deras svårigheter. 
Andra upplevde specialpedagogens bemötande som intetsägande och vagt, och att det inte ledde 
någonvart: 
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- Man blir lite trött på det. Det är samtal, samtal, samtal... Vi måste ju också 
göra nånting – det låter väldigt manligt och sådär, men tillslut måste det ju 
resultera i nån handlingsplan…106

 
Samtidigt berättade pedagogerna om andra handledningstillfällen, där känslan varit motsatt. Här 
beskrev de det istället som att specialpedagogen förstått deras situation, och omdömena kring 
den handledningen var uteslutande positiva: 
 

- Hittills känns det i alla fall som att dom förstår vårt dilemma här. Att dom är 
på våran våglängd. Och det tycker jag är bra.  
(…) 

- Det är spännande. 
- Det känns ju positivt. Jag tror att vi ska få bra handledning och bra hjälp…107

 
- De har ju liksom inte lagt fram det som att vi ska göra om verksamheten. De 

har ju låtit... Med de här samtalen har de fått oss att anpassa verksamheten 
självmant.108

 
Så diskuterades frågan om handledning och kompetens. Den ena gruppen kände det inte som att 
den handledning de fått bidragit till att höja deras kompetens nämnvärt, medan de i den andra 
gruppen var överens om att någon form av utveckling skett under handledningen. De lärde sig 
besvara frågan själv, som en pedagog uttryckte det. Förutom den egna kompetensen påtalade de 
också att handledning också kunde leda till att annan expertis kunde kopplas in, exempelvis 
logoped eller habilitering. Denna yttre hjälp upplevdes som positiv. Den hade också karaktären av 
ett mer individcentrerat synsätt än det specialpedagogen representerade: 
 

- Det finns andra personer (…) som talar om hur vi skall göra.109

 
- Vi har ju också en kompetens, men hon är ju specialist på det här. Hon vet 

vilken ände man börjar nysta i. Om det är munmotoriken, eller om man ska 
börja med nåt annat, sug & blås eller vad det är för nåt. Det sitter ju hon 
inne med. ”Nu har vi ett problem här. Det här barnet låter såhär eller säger 
såhär. Vad gör vi för nåt?” Och så vet hon det.110

 
En gemensam stötesten var tidsbristen. Handledningen inkräktade på planeringstiden, eller så 
ägde den rum efter ordinarie arbetstid. Och att kalla in vikarier till förmån för handledningen 
uppfattades som otillåtet. Informanterna såg det som en i grund och botten ekonomisk fråga. En 
av grupperna började tala om kontinuerliga nedskärningar i offentlig verksamhet. Det speglades 
också i tankarna om framtiden. Pedagogerna såg tendenser som pekade på en stadig ökning av 
barn i behov av särskilt stöd. Och att ett par extra händer kanske kunde vara mer värt än 
specialpedagogisk handledning, med tanke på den tunga börda de upplevde sig bära. De menade 
också att mindre barngrupper skulle kunna lösa en del av problemen, inte minst då det skulle 
kunna frigöra mer av pedagogernas kompetens: 
 

- Nu kanske vi sitter på kompetens som inte är praktiskt genomförbar. 
- Mindre grupper... 
- Oftast är det ju de resultaten... Det är det vi får höra från specialpedagogerna. 

Att vi ska jobba i mindre grupper. Men i och med att vi har fler och fler barn 
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blir det svårare och svårare att göra mindre grupper hela tiden. Men det är 
kostsamt att komma ur det här och det är det det hänger på. Alla som jobbar 
med det här vill ju väl, men medlen finns inte. För det tror jag, att det finns 
en stor kompetens bland personalen på förskolan.111
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ANALYS 
 
Analysen är undersökningens kärna. Här sker den jämförelse som aviserades i syftet, med 
utgångspunkt i frågeställningarna. Här blir också den kvalitativa ansatsen tydlig då jag söker tolka 
de uttalanden som gjorts i intervjuerna och utläsa i vilka riktningar samtalen rörde sig, beträffande 
de aspekter som skall jämföras, istället för att presentera exempelvis statistiska samband och 
avvikelser.  

Analysen sker i två delar. Den första avser jämföra pedagogernas tankar om specialpedagogens 
uppdrag med specialpedagogernas egna tankar, enligt teoribasen. Den andra analysdelen avser 
jämföra motsvarande tankar om handledningssamtalet. 
 
 
Angående specialpedagogen 
 
En central punkt för den forskning jag tagit del av rör övergången från speciallärare till 
specialpedagog. Fortfarande tolv år efter specialpedagogutbildningens start vittnas det om en 
definitionsosäkerhet där pedagoger, skolledare och föräldrar fortfarande till stora delar ser på 
specialpedagogen som speciallärare. 

I intervjuerna förekommer också denna syn. Informanterna efterlyser främst konkreta råd och 
handfast hjälp, något som är väl förankrat i speciallärarens uppdrag. Men beror det bara på en 
oklar definition av specialpedagogens roll eller en allmän begreppsförvirring? 

Pedagogerna uttrycker hur det ofta är bråttom när de väl tar steget att kontakta 
specialpedagogen och att detta påverkar den typ av hjälp de vill ha. Uppfattningar om tidsbrist 
skapar ett behov av snabba lösningar och då fungerar inte specialpedagogens lite långsammare 
processinriktade arbetssätt.  

Det är inget orimligt antagande att göra, att behov som uppstår inom en organisation inte 
uppstår av en tillfällighet. Det är inte heller orimligt att tänka sig att så länge specialpedagogen av 
hänsyn till pedagogernas upplevelse av brådska måste anta en speciallärarroll för att på individ- 
eller gruppnivå behandla dessa behov, så finns det inget utrymme för henne att angripa 
problemet på den mer övergripande organisationsnivån, varför problemet riskerar att kvarstå. 

Bladini112 menar att frånvaron av en tydlig, enhetlig yrkesroll har betydelse för hur 
specialpedagogen uppfattas av sin omgivning. Det kan också vara så att yrkesrollen de facto är 
tydlig, men att den inte överensstämmer med de behov som finns, och att detta är orsaken till 
definitionsförvirringen. Det skulle till exempel mycket väl kunna vara så att behovet av snabba 
lösningar påverkar pedagogernas bild av specialpedagogen till att likna specialläraren, snarare än 
en svårighet i att förmedla den nya yrkesrollen till pedagogerna. Med hänsyn till detta ligger det 
närmare till hands att ta fasta på Bladinis113 resonemang om att specialpedagogen inte har en 
naturlig plats i det existerande systemet. Det skulle också kunna förklara varför det moderna 
synsätt som kännetecknar speciallärarens yrkesroll fortfarande dominerar i praktiken114. 

I intervjuerna målas en bild upp av att informanterna ser specialpedagogen som en expert de 
kallar in vid behov. Även om hon hör till organisationen i stort, ser de henne inte som delaktig i 
verksamheten. Till och med hennes tillfälliga frånvaro för att utbilda sig, sågs som ett hinder, som 
även då de tog med den nya kompetensen i beräkningarna, vägde över till nackdel för henne. 
Utanförskapet blir tydligt. 

Bladini115 och Helldin116 tar i samband med detta upp makt som en viktig aspekt. 
Specialpedagogen står helt maktlös tills pedagogen bjuder in henne. Väl inbjuden uppstår dock en 
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balansgång mellan förtryck och respekt som har sin grund i de bredare uppdrag hon har, i 
egenskap av agent för skolledningen och politisk-ideologisk fackelbärare, kontra det mer 
operativa uppdrag hon satts att utföra av pedagogerna. Ytterligare en komplicerande faktor i detta 
är det arbetssätt hon har, där förändring av pedagogen är hennes primära verktyg, medan 
förändring av barnet är pedagogens primära fråga.  

Pedagogernas egen uppfattning kring maktaspekten rörde sig främst kring praktiska behov. De 
såg specialpedagogen som en kanal, genom vilken de kunde lobba för extra resurser eller som 
helt enkelt kunde utgöra en starkare röst än deras egen, gentemot ledningen. De verkade dock 
inte uppleva det som en maktbalans mellan dem och specialpedagogen, utan snarare en 
maktmöjlighet där de med specialpedagogen som medel kunde nå en arena dit de normalt inte hade 
tillträde. 

En aspekt av specialpedagogens ansvar är att genom olika former av påverkan, styra pedagogen 
i en riktning som innebär att han utvecklar sin kompetens och kan ge barnet/eleven kvalificerad 
behandling. Intervjuerna bekräftar detta i beskrivningarna av specialpedagogens arbetssätt, där 
informanterna talar i termer om bollplank och liknande.  

De talar också om att söka bekräftelse och att bli kvitt sin hemmablindhet, vilket visar på en 
inneboende känsla av trygghet hos pedagogerna. De talar inte om att söka ny kunskap, utan att 
frigöra befintlig kompetens som av olika yttre anledningar inte kommer fram. Och än en gång 
speglas i pedagogernas resonemang en syn på specialpedagogen som ett av deras verktyg. 

En annan aspekt av det specialpedagogiska ansvaret är deras uppdrag att förmedla det 
miljörelativa synsättet. Att söka förklaringar till barns svårigheter i omgivningen, snarare än i 
barnet. Det här är en attityd som skall prägla specialpedagogens hela varelse. Så hur speglar 
pedagogerna denna attityd? 

På frågan om specialpedagogens kompetens, svarar pedagogerna att det tror att hon har djupare 
kunskaper om särskilda behov, diagnoser, störningar. De illustrerar också denna uppfattning om 
ett främst individcentrerat synsätt genom att återge förslag som specialpedagogen givit dem vid 
handledning. Förslag om att lyfta ut en mindre grupp ur den stora och jobba enskilt med dem. 
Det är en dyster bild som står i direkt motsättning till det specialpedagogiska ansvar jag skildrat i 
teoribasen. 

Men bilden står lyckligtvis inte oemotsagd. Intervjuerna vittnar också om hur specialpedagogen 
genom en aktiv förändringsprocess sökt flytta pedagogernas fokus från barnet, till deras 
bemötande av barnet eller anpassning av verksamheten. Men detta verkar endast ha lyckats i 
situationer som inte präglats av den stress som så ofta genomsyrar kontakten mellan pedagoger 
och specialpedagoger.  

 
 

Handledningen 
 
Handledning beskrivs som en svårdefinierad och komplicerad praktik, eftersom den oftast byter 
skepnad, beroende på vem som handleder vem om vad i vilket sammanhang. I huvudsak menas 
det dock att specialpedagogers handledning är ett slags processinriktat utvecklingsarbete med 
fokus på pedagogen. Och intervjuernas beskrivningar av handledning som en ”stötande och 
blötande” diskussion där informanterna når utveckling genom att ta fram den egna kompetensen 
stämmer väl överens med den övergripande definitionen.  

Bladini117 vittnar förvisso om en fokuskonflikt bland specialpedagogerna. De talar om 
pedagogen, men också om barnet som målet för deras arbete. Men Bladini118 menar att även om 
specialpedagogen uppfattar det som att hon har barnet i fokus, så innebär hennes roll att själva 
förändringsprocessen måste gälla pedagogen. Och Andersen och Weiss119 förklarar Bladinis 
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resonemang ytterligare genom att säga att målet varken är pedagogen eller barnet, utan snarare 
relationen mellan de två. 

De flesta av pedagogerna har upplevt hur specialpedagogen fokuserat helt och hållet på dem, 
genom krav eller förslag på att förändra verksamheten. Ingen har dock upplevt att 
specialpedagogen på ett liknande sätt fokuserat på barnet. Så Bladini120 kan ha rätt. För även om 
specialpedagogerna upplever sig fokusera på barnet, är det i egenskap av ett andrahandsmål. De 
går ändå via pedagogerna. 

Förvisso var en del av pedagogerna skeptiska till handledningsprocessen. De menade att den 
inte ledde någonvart eller att den inte satte några avtryck i kompetensen. Men på det stora hela 
var de ändå medvetna om att de deltog i en process och att den strävade mot den egna 
utvecklingen. Ett par av pedagogerna stödjer också det Andersen och Weiss121 tar upp angående 
relationer. De talar om hur de börjat fokusera på hur de pratar med barnen. Det handlar om det 
cirkuläritetsbegrepp Bladini122 talar om. Hur handlingar relaterar till varandra. I det aktuella fallet 
med pedagogerna kan man se hur de börjat utveckla ett medvetet förhållningssätt där de väger in 
deras relationer med barnet i barnets beteende.  

Det andra av begreppen Bladini123 talar om, det ömsesidiga beroendet, framkommer inte lika 
tydligt. Hon menar att handledningssamtalet betonar antingen det ena eller det andra av dessa 
begrepp, och det kan vara så att alla de specialpedagoger som varit i kontakt med pedagogerna 
har valt det förra. Men handledningssamtalet skall, även om det betonar det ena, omfatta båda 
begreppen. Det ömsesidiga beroendet bör därför också finnas närvarande i det ovanstående 
exemplet, exempelvis i form av funderingar kring hur det faktum att pedagogerna får 
handledning i sig påverkar barngruppen. 

Det centrala i handledningens genomförande är alltså förändring, som kan visa sig som att 
pedagogen utvecklas eller att problemformuleringen ändras, eller skrivs om helt och hållet – 
något som ibland inte uppskattas av pedagogerna. Vissa ansåg att de redan visste vilket problemet 
var, menande att förändringsprocessen bara bidrog till att de stod och stampade på samma fläck, 
eller talade om oväsentligheter. Andra vittnade dock om att deras fokus inte bara skiftat under 
handledningens gång, utan att det också hjälpt dem att se alternativa sätt att hantera de 
ursprungliga svårigheterna. 

Bladini124 talar om en fokusglidning från ett inledningsvis praktiskt inriktat samtal, till ett mer 
reflekterande sådant kring pedagogens egen utveckling och förhållningssätt. Även Bond och 
Holland125 talar om denna utveckling i handledningsprocessen. Jag har redan konstaterat att 
pedagogerna oftast har en praktiskt inriktad fråga eller problemformulering när de tar kontakt 
med specialpedagogen. Hur handledningen sedan utvecklas, beror på omständigheterna. De 
pedagoger som upplevt situationer kännetecknade av stress och känslan av brådska, var betydligt 
mer otåliga och kritiska till det processinriktade arbetet. De såg hur tiden, och till och med 
barnen, rann dem mellan fingrarna och gick upp i rök eller försvann till andra verksamheter, 
medan de satt och pratade med specialpedagogen. 

De som lyckats skapa en lugnare stämning runt handledningssituationen var både mer välvilligt 
inställda till såväl processen som specialpedagogen. Här gavs möjligheten att över tid låta fokus 
glida från barnet till pedagogen och hans egen del i situationen. Och under dessa förhållanden 
fanns inga spår av den kritik som annars var så vanlig i samtalen; om hur specialpedagogerna 
tappat kontakten med verksamheten, och hur de lämnade ”korkade”126 förslag på lösningar. 

Målet med glidningen mot ett reflekterande samtal är att tillhandahålla pedagogerna med 
verktyg för att bli reflekterande praktiker, där de själva besitter en del av verktygen för att kunna 
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skapa en helhetsbild av situationen – med sig själva och sin verksamhet sedda ur en betraktares 
ögon. Pedagogerna ger vid en första anblick inte uttryck för denna syn, men det är inte så 
konstigt. Den reflekterande praktikern är inget mål som uttrycks specifikt av specialpedagogen 
vid handledningssamtalen. Och det finns en antydan i själva termen, om att en ”reflekterande 
praktiker” inte skulle vara i behov av specialpedagogisk handledning. Men så är inte fallet.  

Pedagogerna ser till viss del att de får en högre kompetens, eller att mer av den kompetens de 
har latent blir aktiverad och synliggjord. Men ingen tar mina antydningar om att specialpedagogen 
kan handleda bort sig själv ur en verksamhet på allvar. Snarare ser de hur behovet av handledning 
ökar, och att där alltid finns nya utmaningar som kräver specialpedagogens hjälp. Det är till del ett 
uttryck för att pedagogerna har anammat den postmoderna, konstruktivistiska bilden av det 
livslånga lärandet, och dessutom ett tecken på att delar av specialpedagogens politisk-ideologiska 
uppdrag har lyckats. Men det är också ett tecken på organisatoriska problem som en följd av 
större barngrupper och lägre personaltäthet. 

Så kommer vi in på specialpedagogens kommunikativa förmågor. Enligt såväl Rakstang Eck 
och Rognhaug127, som Andersen och Weiss128, är dessa centrala för handledningens 
genomförande, och detta torde vara av ännu större vikt i situationer där pedagogerna upplever 
stark stress. Situationer som jag uppfattar vara vanliga, åtminstone i inledningsskedet av 
handledningen.  

Det här upplevdes som särskilt brännande i samband med situationer där pedagogerna hade det 
tydliga målet att få stöd för att begära mer resurser till verksamheten. Här var det mer fråga om 
att göra en slags beställning, än att ta del av en utvecklings- eller förändringsprocess. Och då detta 
inte uppfattas av specialpedagogen som hennes huvuduppgift, riskerar pedagogen att hans 
beställningsförfrågan inte alltid når den avsedda mottagaren, eller ens uppfattas som en 
beställning.  

Det här belyser återigen det maktperspektiv som berördes i samtalen om specialpedagogen, där 
min slutsats var att hon befann sig i ett ständigt beroendeförhållande till pedagogerna, som ibland 
behandlade henne som inte mer än ett verktyg. Så hur bakvänt det än låter, kan 
specialpedagogens brist på kommunikativa förmågor bidra till att ge henne mer makt gentemot 
pedagogen? Ja, vissa signaler i intervjuerna tyder på att det är möjligt att tolka det så när 
specialpedagogens nyckelposition mellan å ena sidan pedagogerna i verksamheten och å andra 
sidan resursteam och skolledning prioriteras. En position som i högsta grad är beroende av 
hennes förmåga och vilja att ta till sig och vidarebefordra information. Här kunde pedagogerna 
känna sig utsatta. Hon var en expert – den som satt inne med kunskaperna. Och som, förmodade 
de, ledningen faktiskt lyssnade på. Så om hon då inte förstod vad pedagogerna bad om, hur skulle 
de då få hjälp? 

Bladini129 tar upp tre olika maktaspekter som hon menar existerar i handledningssituationen. 
Dels nämner hon det ambivalenta förhållande där parterna samtalar på en till ytan jämlik nivå, 
men där det existerar outtalade maktskillnader mellan dem. Vem som åtnjuter makten varierar, 
beroende på var fokus ligger – det är ett spel bakom kulisserna som exempelvis blir synligt i 
pedagogernas uppfattning om huruvida de ber specialpedagogen om hjälp eller ger henne ett 
uppdrag. De talar i termer av att ha förväntningar och att be om hjälp. 

Det vertikala maktförhållade Bladini130 tar upp är svårt att hitta i intervjuerna. Pedagogerna 
avvisar kategoriskt alla specialpedagogens försök att hävda sin auktoritet. Inte ens i de situationer 
som kännetecknas av att pedagogerna upplever det som att de ber om hjälp, eller där de trycker 
på specialpedagogens expertroll, är maktförhållandet så lodrätt att de per automatik lyder hennes 
uppmaningar. 
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Den tredje maktaspekten är den horisontella. Här agerar både specialpedagog och pedagog som 
kollegor i ett jämbördigt förhållande. Här hittar vi det ”stötande och blötande” samtalet som 
placerat parterna på samma våglängd, och det är här man har möjlighet att på allvar ge sig in i den 
utvecklande processen. Men det kräver alltså, vilket vi redan diskuterat, att man lyckas skapa ett 
lugnt och öppet klimat där handledningen tillåts blomma. 

 
 

Slutord 
 
I arbetet med analysen har tankar fötts om att jag kanske väckt fler frågor än jag besvarat. Det är 
en källa till personligt missnöje, eftersom frågorna omöjligt kan eller ens bör besvaras inom 
ramarna för min undersökning. Men det är också ett tecken på att det arbete jag lagt ned varit 
konstruktivt.  

Forskningsprocessen är levande, så länge man kan ställa följdfrågor. Jag har i detta arbete 
försökt besvara frågan om hur pedagoger i förskolan tänker om specialpedagogen och 
handledningssamtalet. Men i svaret på denna fråga, upptäckte jag fler frågor, som jag i efterhand 
känner är lika angelägna att besvara. 

Det första jag tänker på, är hur stress visat sig ha avgörande inflytande på hur pedagoger tar 
emot och bearbetar handledning. Dels uttrycker pedagogerna en känsla av hjälplöshet, då de 
upplever sig ha provat allt och nu står handfallna inför problemet, men jag skymtar också 
bildandet av en ond cirkel, där ständiga nedskärningar131 ökar behovet av specialpedagogisk hjälp, 
men där dessa nedskärningar också skapar hinder för pedagogerna att ta till sig hjälpen på ett 
konstruktivt sätt. 

Maktaspekten intresserar mig också. Detta område var långt mer komplicerat än jag föreställde 
mig, och det var också här jag upplevde de största skillnaderna mellan teoribasen och 
intervjuresultaten. Det är onekligen ett svåröverskådligt maktspel som tar fart när 
specialpedagogen lyckas ta plats i systemet. 

Och jag kan inte glömma hur Christer Stensmo132 valde att ta ett naturvetenskapligt arbetssätt i 
försvar. Jag tror förstås inte att några av de svar jag fått, är särskilt lämpade kandidater för 
formulerandet av en universell lagbundenhet, men samtidigt har jag endast ställt mina frågor till 
personalen på en förskola. Det skulle vara intressant att få veta om min analys hade givit andra 
resultat om jag besökt tio förskolor istället? Eller hundra? I andra delar av landet? Genom att bara 
göra om undersökningen på ytterligare en förskola, skulle underlaget för analysen fördubblas! 

Skulle det kunna påverka mitt resultat? 
 
 

Sammanfattning 
 
Arbetet tar sin början i en diskussion kring det miljörelativa synsättets framväxt, parallellt med ett 
postmodernt samhällsklimat. Jag ringar in det specialpedagogiska området som centrum för min 
undersökning och illustrerar bakgrunden till min undersökning med två olika upplevelser av 
handledning. Utifrån dessa upplevelser formulerar jag två frågeställningar: ”Vilka tankar finns i 
förskolan, avseende specialpedagogens uppdrag” och ”vilka tankar finns i förskolan, avseende 
handledningssamtalets funktion”. För att besvara frågorna jämför jag en teoribas, som bygger på 
Kerstin Bladinis avhandling Handledning som verktyg och rum för reflektion, med intervjuer på en 
förskola.  

I teoribasen kommer jag fram till att specialpedagogens uppdrag har lämnat speciallärarens och 
förvandlats till ett mer övergripande uppdrag på tre nivåer: Individ-, grupp- och 
                                                 
131 Problemet med större barngrupper och lägre personaltäthet tas upp i intervjuerna. Men man nämner det också i 
offentliga publikationer, som exempelvis Skolverkets nationella utvärdering av förskolan (2004). 
132 Stensmo (2005) 
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organisationsnivå. Detta uppdrag verkar inte till fullo ha lyckats förmedlas till vare sig enskilda 
pedagoger eller skolledning, varför många specialpedagoger än idag bär en slags 
speciallärarstämpel. Detta stämmer med intervjuresultaten, som beskriver hur man i huvudsak ser 
på specialpedagogen som en expert man hoppas få praktiska råd av. Detta har sin grund i att man 
upplever sina ärenden som brådskande och att man efterfrågar snabba, praktiska lösningar. 
Paradoxalt nog brukar dessa snabba lösningar sällan uppskattas, då de sällan matchar den aktuella 
förskolans praktiska möjligheter och istället skapar en oro för att specialpedagogen kanske inte 
känner till hur det brukar fungera i förskolan. 

Det visar sig också att specialpedagogen brottas med en komplicerad maktsituation, där hon 
både har och inte har makt. Detta har sina orsaker i det faktum att specialpedagogen inte har en 
naturlig plats i det befintliga systemet, vilket ger henne svårigheter att hävda sig och sitt uppdrag. 
I intervjuerna gick diskussionen en annan väg. Där talade man om specialpedagogen främst som 
verktyg eller jämlike. Men pedagogerna kunde se sig hamna i beroendeställning i de fall deras 
önskemål var specifika – som att få en extra resurs – eftersom specialpedagogen i dessa fall 
fungerade som en slags länk mellan förskolan och ledningen. 

Specialpedagogen har tre ansvarsområden: Att sträva efter pedagogernas eget lärande och 
utveckling, att behandla elevers svårigheter, samt att sprida ett miljörelativt – postmodernt – 
tankesätt. För att göra detta kan hon använda sig av handledning. Handledning är ett 
påverkansverktyg, påminnande om undervisning och terapi, och besläktat med konsultation, 
supervision och rådgivning. Gemensamt för all handledning är att den skall överföra kunskap, 
skicklighet och attityder, genom att integrera teori med praktik och stödja klienten i sin 
utveckling. I intervjuerna är det främst ett modernt synsätt med färdiga metoder som kommer 
fram i pedagogernas önskemål om vad handledningen skall leda till. Dock verkar 
specialpedagogen kunna påverka dem att anlägga ett miljörelativt synsätt genom att låta fokus 
glida under handledningen, vilket också överensstämmer med teoribasen.  

Handledningens fokus verkar ligga på pedagogerna, vilket också stämmer med teoribasen, även 
om specialpedagogerna själva ibland definierar det annorlunda. Likaså hittar jag tecken på att 
handledningen anlägger ett relationellt – cirkulärt – perspektiv i intervjuresultaten. 

Pedagogernas största problem är och förblir dock stress. Den får dem att tänka i 
individcentrerade banor istället för miljörelativa, och den kan göra handledningen verkningslös 
ifall inte pedagoger och specialpedagoger tillsammans lyckas skapa en lugn stämning runt den. 
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 
 
Hej allihopa! 
 
På fredag förmiddag kommer jag ut till er för att göra två gruppintervjuer, enligt den 
överenskommelse jag gjort med X via mail. Intervjuerna är en del av mitt examensarbete. 

 
Utgångspunkten för examensarbetet kan beskrivas som att två världar möts i 
handledningssamtalet: Den pedagogiska och den specialpedagogiska världen. Den pedagogiska 
världen kan t.ex. vara ett arbetslag i förskolan, medan den specialpedagogiska världen kan vara ett 
resursteam eller en specialpedagog. Jag tror att det här mötet inte alltid sker smärtfritt, och det är 
därför jag gör den här undersökningen.  
 
Jag använder mig av litteratur som skildrar den specialpedagogiska världen, och om hur 
specialpedagoger genomför handledningssamtal i förskolan. Men eftersom det saknas skildringar 
ur pedagogernas – arbetslagens – perspektiv, måste jag komplettera min studie med er hjälp. 
 
Jag tänker nämligen jämföra de uppfattningar som finns i litteraturen om specialpedagoger och 
handledningssamtal med de uppfattningar som kommer fram i våra intervjuer. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band, eftersom jag har tänkt att de skall vara mer som 
samtal än som renodlade intervjuer. Jag har förberett mig med några frågor, så att vi håller oss 
inom det område vi skall prata om. Men jag tror att den riktigt värdefulla informationen inte 
kommer fram i de direkta svaren, utan i det spontana samtal som uppstår, där vi tillsammans kan 
reflektera över frågorna. 
 
Jag skulle vilja be er förbereda er inför intervjun genom att fundera lite över ett par saker, som jag 
räknar upp nedan. Jag vill inte att ni ”pluggar”, eftersom det här inte är ett prov eller en 
bedömning av er som pedagoger och ni inte kan svara ”rätt” eller ”fel”. Jag ser det mer som en 
mental förberedelse, så att vi alla är inställda på samma ”kanal” när vi träffas på fredag. 
 
De saker jag vill att ni har funderat lite över tills på fredag är specialpedagogens yrkesroll och 
handledningssamtalets funktion. Jag vill också be er tänka tillbaka på egna erfarenheter av 
att få handledning av specialpedagog. 
 
Till sist måste jag enligt de forskningsetiska principerna påpeka att ni som deltar i intervjuerna 
kommer att göras så anonyma det är möjligt. Att deltagandet är helt frivilligt och att ni när som 
helst kan avbryta ert samarbete med mig. Att all information som är irrelevant för min studie, 
men som ändå framkommer under intervjuerna, kommer att utelämnas. Samt att 
intervjuresultaten endast kommer att användas för den aktuella studien. De kassettband jag 
använt mig av kommer att raderas så snart jag gjort utskrifter av intervjuerna. Även utskrifterna 
kommer att vara anonymiserade, för att försvåra identifiering. Jag har vidare ingen rätt eller 
skyldighet att delge utskrifter av intervjuerna till en tredje part. 
 
Har ni några frågor, kan vi ta dem på fredag. 
 
Hälsningar, 
 
 
Jan Kjellin 
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BILAGA 2: INTERVJUMALL 
 
Vad skiljer specialpedagoger från ”vanliga” pedagoger, som t.ex. ni själva? 
 
 
Vilken kompetens/vilka kunskaper har specialpedagogen som ni inte har? 
 
 
Vad är specialpedagogens uppdrag/ansvarsområde, förknippat med hennes yrkesroll? 
 
 
Ett av specialpedagogens arbetssätt är handledningssamtalet. När och varför behövs 
handledning? Relatera till en självupplevd situation. 
 
--- 
  
Vad innebär det för er som arbetslag att få handledning? 
 
 
För dig som pedagog? 
 
 
Hur skulle ni beskriva att handledning går till? 
 
 
Vem styr handledningssamtalet? 
 
 
Vem har den kunskap som eftersöks? 
 
 
Vilken är specialpedagogens roll i handledningssamtalet, kopplat till hennes 
uppdrag/ansvarsområde? 
 
 
Vad är målet med handledningen? Utgå gärna från den situation ni beskrev tidigare. 
 
 
Kan man försäkra sig om att målet uppnås, och i så fall; hur? 
 
 
Du/ni som fått handledning, upplever ni någon förändring hos er själva som pedagoger?  
 
 
Hos arbetslaget? 
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