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Abstract  
What communication says – an engineering study on the role of special edu-
cators and knowledging dialogues. 
 
This thesis is about the role of special educators in preschool and school and 
about developing democratic communication. Earlier research in special 
education has shown a lack of critical analysis of the communication proc-
esses used during discussions about students facing various school related 
problems (Hjörne, 2004; Backlund, 2007). Although parents and students are 
ostensibly part of the decision-making they often have the feeling of not 
genuinely being a part of it.  

This study is about communication, and especially how communication 
processes are described by special educators. The thesis is based on the the-
ory of argumentation developed by Jürgen Habermas (Habermas, 
1995/1981). Moreover, deliberative dialogue as an approach has been fo-
cused on.  

The aim of the study was to describe the conditions that create possibili-
ties for deliberative communication between special educators, parents, stu-
dents and colleagues in (pre)school. My overarching aim is to contribute to a 
more distinct description of special educators´ field of knowledge. From the 
perspective of professionalization I find it important to make clear the func-
tion and role of the special educator. I have used a social constructionist 
approach in my research and have also incorporated the experience that I 
have gained from my field of research. The project has been based in the 
field of action research.  

As a result of the analysis it must be said that a precondition for delibera-
tive dialogues in (pre)schools is to start out from a communicative perspec-
tive. That means that (1) some theoretical conditions have been made appar-
ent, (2) knowledge about these conditions have been shown to be crucial for 
using an aware communicative perspective in a speech act, (3) an aware 
communicative perspective is revealed through the procedures of knowl-
edge. These procedures were understood by and made evident to me as a 
result of the network meeting discussions. A communicative perspective, a 
special educator as facilitator and procedures of knowledge are found to be 
crucial for collaboration using a deliberative attitude in (pre)schools.       

Today there is often a lack of pedagogical professionals in (pre)schools 
who can act as a link between authorities, organisations, professionals and 
parents, and who have the authority to pose challenging pedagogical ques-
tions. This can be changed if the role of special educators is, instead of 
teacher, defined as communicative special educators working with dialogues 
on different levels.         
 
Keywords: Deliberative communication, communicative perspective, dialogue pedagogic, 
special educator, action research, discourse. 
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1. Inledning 

”Att gå på sär betyder det att jag är särskild på något 
sätt…?”1

Hugo föddes 1990. Han åt, sov, jollrade och verkade väldigt tillfreds med det 
mesta. Han var nyfiken, intensiv och började tidigt krypa och försöka ställa 
sig upp. Han skrattade ofta i kapp med sin ett och ett halvt år äldre bror och 
när han tagit de första stegen dröjde det inte länge förrän han sprang förbi 
brorsan ute på gräsmattan./…/ 

Hugo och hans bror började förskolan när de var 2 respektive 3,5 år. 
/…/Förskolepersonalen visade alltid stort engagemang och intresse för bar-
nen och för varje barns unika karaktär och förmåga./…/ Bland personalen 
kan jag bara komma ihåg att Stina, föreståndaren med mycket lång yrkeserfa-
renhet av arbete med barn, en gång nämnde, men mer som i förbigående, att 
hon uppfattade Hugo som lite av en drömmare och att han inte alltid orkade 
koncentrera sig längre stunder. Han är nog lite ”sen” eller något liknande 
kommer jag ihåg att hon yttrade vid detta tillfälle. 

Hugo började sexårsverksamheten vid en mindre F-6-skola/…/Han gilla-
de skolstarten från första stund och hans lycka förhöjdes när fritidsledaren, 
som hade hand om den klass han gick i, visade sig vara en hängiven fot-
bollspelare som gärna spelade på rasterna./…/ Fotbollen visade sig passa 
Hugo perfekt och fritidsledaren påtalade flera gånger för oss att Hugo var en 
talang utöver det vanliga. Han började tillsammans med de flesta killarna i 
klassen att träna fotboll flera gånger i veckan och det var många tillfällen då 
Hugo fick agera hjälte i det att han alltid fixade till mål så att laget vann. Så 
har det fortsatt även om de flesta av hans första skolkamrater inte är kvar i det 
lag Hugo spelar idag. Trots protester från oss föräldrar så har satsningen på 
”de bästa” inneburit en selektering och de som inte kan tänka sig att bara 
ägna sig åt fotboll med träning och matcher 4-5 gånger i veckan har slu-
tat./…/  
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1 Texten är skriven av Hugos mamma. Namnen i texten är fingerade av mig och en del avsnitt 
har jag uteslutit av konfidentiella skäl. Då detta sker har jag markerat med /…/  



I tvåan fick hela klassen möjlighet, genom att två av pojkarna i klassen 
sjöng i kör, att vara med om ett genrep på en musikalföreställning på en teater 
inne i staden. Hugo blev inspirerad och kom hem och berättade att han ville 
börja i samma kör som de här killarna./…/Hugo började omgående och idag 
är han fortfarande kvar i samma kör och spelar även keyboard i en ensemble i 
anslutning till körsjungandet. Han är musikalisk, gillar att framträda och 
lyssnar mycket på musik hemma. I skolan säger hans musiklärare att han 
hänger med som de andra och som betyg fick han i år 8 ett MVG enligt den 
”vanliga” kursplanens betygskriterier. 

Tillbaka till lågstadiet…i årskurs tre, när Hugo var 8-9 år tyckte hans frö-
ken att man borde undersöka närmare de svårigheter han börjat visa i mate-
matik och svenska. I samråd med lärare och speciallärare på skolan tog vi så-
ledes itu med detta. I ett protokoll från ett första möte dit även psykologen 
från kommunen var kallad kan man läsa följande:/…/ (utelämnas. Min anm.) 
Med anledning av ovanstående beslutades att undertecknad (=psykologen) 
skulle utreda Hugos svårigheter. Hugo fick en tid hos psykologen för att göra 
ett så kallat WISC III-test (testet bedömer ett barns utveckling. Min anm.). 
Till det första mötet med psykologen gick Hugo med snabba och resoluta 
steg. Han verkade tycka att det här var kul. Men efter andra mötet började 
han fråga mig vad det här egentligen handlade om och om han var den enda i 
klassen som gjorde de här testerna. Jag försökte svara uppriktigt på hans frå-
gor och det märktes att han blev både konfunderad och lite ledsen. När vi 
skulle till psykologen den fjärde gången så ville han inte gå. Jag ringde och 
berättade hur läget var för psykologen som bad mig övertala Hugo att följa 
med så skulle han försöka förklara varför de här testerna gjordes och hur man 
kunde tänka kring dem. Hugo följde motvilligt med och ställde åter igen frå-
gor som: -Varför just jag? – Är det något fel på mig? – Kan man inte få vara 
lite dålig i skolan? 

Sammanfattning på WISC III/…/(utelämnas.Min anm.) Så sammanfatta-
des det hela med att psykologen anser att Hugo har de rättigheter som följer 
med lagen om särskilt stöd och service. Han anser att Hugo bör erbjudas sär-
skolans pedagogik i vissa ämnen men inom grundskolans ram: ”Hugo behö-
ver en individuell anpassning av sin skolsituation men då han har stor social 
kompetens är det viktigt att han får vara kvar i sin klass och i det samman-
hang där han verkar trivas mycket bra.” Hur skulle vi som föräldrar tolka det-
ta? Och vad skulle det komma att betyda för Hugo? I samtal med psykologen 
hade det framgått att denne hade dåliga erfarenheter av hur kommunen bevil-
jade stöd till elever som Hugo och som inte uppvisade någon tydlig diagnos 
men som helt klart behövde stöd. Jag minns att vi som föräldrar reagerade på 
begreppet ”särskolans” pedagogik och undrade vad detta skulle betyda i en 
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konkret verklighet. På detta lugnade oss psykologen som menade att det här 
var det bästa sättet att sätta press på kommunen i syfte att skapa garanti för 
det stöd han hade rätt till. Utan ett sådant intyg med formulerade krav var han 
rädd för att Hugo inte skulle få den hjälp han behövde. Psykologens erfaren-
heter av liknade fall hade lärt honom detta. Hur skulle vi berätta för Hugo så 
att han förstod och utan att han skulle behöva känna sig annorlunda i någon 
negativ bemärkelse? Att vara lik de andra i gruppen och att inte avvika var, i 
den ålder Hugo då befann sig, mycket viktigt./…/Som jag minns det hela var 
psykologen rätt osäker på vad de här svårigheterna som Hugo uppvisade i 
skolan egentligen handlade om./…/ 

Jag uppfattade att Hugos fröken blev väldigt nöjd när hon i samband med 
utredningens resultat hade fått sina misstankar om Hugos svårigheter bekräf-
tade. I samtal med henne och rektor, efter att vi fått psykologens utlåtande, 
visade det sig dock att varken hon eller skolan hade någon genomtänkt idé el-
ler beredskap om hur det här skulle kunna hanteras. Läraren betonade att det 
ju inte bara var Hugo som behövde hjälp och stöd när vi tog upp vikten av att 
låta Hugo få vara kvar i klassrummet med sina kamrater när det var undervis-
ning. Jag kommer också ihåg att hon frågade oss, när vi insisterade på detta, 
om hon skulle tolka det så att vi nu tog över ansvaret för Hugos kunskapsin-
hämtning. Rektor höll däremot en låg profil och verkade mest bekymrad över 
att vi som föräldrar ställde de här kraven. Hon menade att det var ganska van-
ligt att enskilda barn gick ifrån då och då för att få stöd hos specialläraren och 
att detta inte borde göras till ett problem utan ses som en möjlighet./…/ Som 
föräldrar fick vi i samband med de här mötena en känsla av att de uppfattade 
oss som problemet; att vi liksom inte ville inse Hugos svårigheter och vad 
som var bäst för honom!  

Tack vare intyget från psykologen fanns det nu särskilda ”öronmärkta” 
medel från kommunen som var avsedda för Hugo när han började år 4. Men 
om det skulle innebära att Hugo nu kunde få undervisning i klassrummet med 
de andra var långt ifrån självklart. Skolan hänvisade fortfarande till möjlighe-
ten för Hugo att gå ifrån vissa lektioner till skolans specialfröken. Men det 
tyckte inte Hugo var någon bra idé. Han ville sitta i klassrummet med de 
andra och han ville ha samma böcker som de. Han var väldigt bestämd på den 
punkten./…/Det var ganska uppslitande scener som utspelade sig hemma när 
vi försökte föra samtal om hur vi skulle lösa ”problemen”./…/ - Jag behöver 
ingen hjälp!, - Det är inget fel på mig! svarade Hugo i sådana situationer./…/ 

På vårterminen i år 4 blev vi kallade till /…/ för att än en gång låta Hugo 
genomgå vissa tester och samtal, både med logoped och med barnhabilite-
ringsläkare./…/Det hände ofta att jag frågade mig om det här verkligen var 
till gagn för Hugo. Jag märkte ju att hans självkänsla fick sig en törn varje 
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gång han utsattes för det här och att han mer och mer började se sig själv som 
en person med ett svårt handikapp./…/ 

Hugo fick finna sig i att gå till skolans speciallärare, som hade sin verk-
samhet i andra änden av skolan, på matte, svenska och engelska lektioner. 
Hans specialfröken sa alltid när vi frågade hur hon tyckte det gick för Hugo, 
att ”han är ju så go och snäll den ungen”. Ibland blev både Hugo och vi rejält 
trötta på talet om hur snäll, go och glad Hugo var. Vi ville ju veta, precis som 
andra föräldrar och barn, vilka svagheter och styrkor som syntes och hur han 
utvecklades./…/ 

Så kom då dagen då Hugo skulle sluta år 6, byta skola och börja sjuan. 
Han såg fram emot det./…/ Bakom denna förväntan låg säkert ett hopp om att 
hitta en ny roll i vilken han kunde skaka av sig det här med att vara annorlun-
da och ständigt behöva gå ifrån till en specialfröken. Vid en så kallad över-
lämnandekonferens fick vi, hans föräldrar, möjlighet att träffa rektor och spe-
cialpedagogen på den nya skolan. Vi talade länge om Hugo och det kändes 
bra att de verkade förstå hur känsligt det här med ”särbehandling” i Hugos 
fall, upplevdes av honom. Rektor ansåg att det här borde lösas inom ramen 
för den klass Hugo skulle gå i men att han skulle få stöd i den ”lilla gruppen 
på skolan” i just de ämnen som han behövde. Två speciallärare hade ansvar 
för den ”lilla gruppen” på halvtider av sina tjänster. På min fråga om inte 
specialpedagogen skulle ha direkt kontakt med Hugo var svaret det att hon 
behövdes i ”gula villan” dit barn med diagnoser och kraftiga störningar gick. 
Så specialpedagogen träffade vi aldrig mer efter detta möte. Idag kan jag 
tycka det var märkligt inte minst med tanke på att det inte upprättades någon 
dialog eller handledning mellan henne och de två lärarna som kom att ha 
hand om Hugo i den lilla gruppen. Det bestämdes att Hugo skulle börja i den 
vanliga klassen i år 7 och gå ifrån på mattelektioner och få utökad engelska i 
den lilla gruppen. Tiden fick utvisa, menade man, om behovet av mer riktade 
insatser behövdes./…/ Med tiden blev den tid han spenderade med sin klass 
allt mindre. Han blev mer och mer upptagen av det sammanhang som arbetet 
i den lilla gruppen innebar./…/ 

Att skolan försöker göra sitt bästa för Hugo går inte att ta miste på. Men 
när någon av oss försöker tala om för hans lärare om vikten, ur Hugos per-
spektiv, att få delta så mycket som möjligt med sina klasskamrater, så talar de 
till oss som om vi inte ville inse de problem och svårigheter han har. En av 
hans speciallärare uttryckte detta när hon berättade om att det svåraste hon 
varit med om en gång var när föräldrarna inte ville erkänna barnets svårighe-
ter. En annan svårighet vi upplever som föräldrar är att hävda den rätt som 
Hugo har till stöd och hjälp inom klassens ram när det faktiskt inte finns re-
surser som kan lösa detta, varken ekonomiska eller pedagogiska. 
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När Hugo hade börjat i åttan tog vi upp problemet med rektor, studierek-
tor och berörda lärare. Hur skulle vi agera för att få till det på ett sätt som 
Hugo önskade? Rektor svarade jakande på min fråga om den enda möjlighe-
ten var att skriva in Hugo i särskolan. Och så blev det för enligt intyg hade 
han den rätten. Men något stöd inom klassens ram blev det trots allt inte. 
Istället fick hans speciallärare mer tid för undervisning i den lilla gruppen och 
kunde därigenom rikta sin uppmärksamhet mer på Hugo och hans behov. Vi 
har accepterat detta då vi inte har kunnat se hur en annan lösning skulle kun-
na se ut./…/ Idag går han i nian och nu väntar vi mest bara på att få göra sorti 
från högstadiet. Men det är inte så bara har vi fått erfara. Hugo vill bli bonde 
men hur han ska komma in på en gymnasieutbildning där man får syssla med 
jordbruk utan att ha G i alla kärnämnen har visat sig vara en svår nöt att 
knäcka. /…/  

Hugo har sedan flera år varit bestämd över att han vill syssla med jord-
bruk/skogsbruk och har under flera somrar hjälpt till på en gård på Gotland. 
Bonden där har flera gånger intygat hur duktig och läraktig han är och har 
aldrig, mig veterligen, iakttagit eller undrat över några speciella svårigheter 
som Hugo har. Han har snarare verkat imponerad över med vilken oräddhet 
och klokhet som han handskas med bakterieproven som ska tas på mjölken, 
att lära sig hantera redskapen och traktorn eller hantera kor som ska till slakt 
eller som ska kalva. 

Så hur kan vi, som föräldrar, hjälpa Hugo över de hinder som ständigt 
tornar upp sig framför hans okuvliga vilja att få tillhöra ”majoritetssamhället” 
och känna att han har en plats där? Och hur kan Hugo, med stora förvänt-
ningar på livet och på framtiden ges chansen att visa den potential av styrkor 
och utvecklingsmöjligheter han bär på utan att bli knäckt under vägen? Hur 
ser den skola/utbildningsväg ut som tar till vara varje barns unika karaktär, 
som i första hand fokuserar det som är godkänt istället för det som icke är 
godkänt? 

 
Berättelsen om Hugo ─ en kille i den svenska skolan i början av 2000-talet 
─ är skriven av Hugos mamma. Hon har berättat för mig om den frustration 
som hon har känt i den kamp som hon menar att hon och hennes man har 
fört genom att de har varit tvungna att själva argumentera för sitt barns bästa. 
De hade velat ha en person att tala med, en som hade lyssnat till dem och till 
deras son, en person som hade kunnat hjälpa familjen att argumentera. Sko-
lan, berättade hon, var så väldigt enig i argumentationen om vad som ansågs 
vara bra för pojken.  

Berättelsen, sett ur den berättande mammans perspektiv, är intressant med 
avseende på vad som utrycks men den är också intressant med avseende på 
vad som inte uttrycks. Frustration och uppgivenhet över hur Hugos proble-
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matik hanterades av förskolans och skolans yrkesföreträdare synliggörs. Sett 
ur en utomstående läsares perspektiv uppmärksammas frånvaron av pedago-
giska diskussioner kring föreslagna lösningar2. 

Att det är mamman som har skrivit berättelsen är väsentligt för samman-
hanget. Om pappan hade skrivit den eller om Hugo själv eller någon av hans 
lärare hade skrivit den hade vi fått andra berättelser. Hur en berättelse utfor-
mas, vad som tas upp som viktigt och vilka ord och uttryck som används blir 
med detta synsätt således avhängigt den som berättar (Spivak, 1976; Davies, 
2000). 

Anledningen till att berättelsen om Hugo ges utrymme i detta inledande 
avsnitt är att den synliggör ett problemområde inom förskola och skola ─ ett 
problemområde som närmare definieras i nästa avsnitt.  

Ämne och problemområde 
Denna avhandling har skrivits inom ämnesområdet specialpedagogik. Ämnet 
har en bred, tvärvetenskaplig förankring och står i nära relation till pedago-
gik, sociologi, psykologi, filosofi men även till medicin och biologi3. Där-
med finns en mångfald av teorier och perspektiv som möts och bryts mot 
varandra vilket inte gör det enkelt att definiera (special)pedagogik4 som kun-
skapsområde och uppfattningarna går isär (Björck-Åkesson & Nilholm 
(red.), 2007; Pedagogisk forskning, 2007). Det framgår i Björck-Åkesson 
och Nilholm (red. 2007) att det idag finns en generell enighet kring synsättet 
att lärande och utveckling sker genom samspel mellan en rad olika faktorer 
från individnivå till samhällsnivå. Detta sätt att se på lärande och utveckling 
kan uppfattas som en utvidgning och fördjupning av det synsätt som UNE-
SCO gav uttryck för 1997 då valet av begreppet `special needs education` 
motiverades på följande sätt:  

                               
2 Detta betyder inte att jag kan säga att det aldrig har förekommit pedagogiska diskussioner. 
Men i mammans berättelse uttrycks inte detta och det är hennes beskrivning jag förhåller mig 
till.    
3 Eva Björck-Åkesson, Claes Nilholm, Siv Fischbein, Jerry Rosenqvist, Bengt Persson och 
Ann Ahlberg har skrivit en rapport som behandlar specialpedagogik som kunskapsområde, 
specialpedagogikens relation till andra kunskapsområden, angelägna forskningsområden samt 
specialpedagogik och dess teoretiska grunder. Björck-Åkesson och Nilholm är redaktörer och 
rapporten är utgiven som nummer 5:2007 av Vetenskapsrådet. Även i Pedagogisk forskning 
Nr 2 (2007) tas specialpedagogik som forskningsområde upp. Till rapporten har fyra forskare 
lämnat bidrag. Förutom tre av ovanstående författare ─ Ann Ahlberg, Claes Nilholm och 
Jerry Rosenqvist ─ har även Rolf Helldin bidragit med en artikel. 
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4 Skrivningen (special)pedagogik används för att de i ovanstående fotnot nämnda forskarna 
delvis utrycker olikhet i synen på hur specialpedagogik bäst definieras i förhållande till peda-
gogik. Skrivsättet är också en markör för att fyra av dem är professorer i specialpedagogik – 
Ahlberg, Fischbein, Helldin och Persson ─ och tre i pedagogik men med ämnesansvar i speci-
alpedagogik – Björck-Åkesson, Nilholm och Rosenqvist.  



 The term ´special needs education` has come into use as a replacement for 
the term ´special education`. The older term was mainly understood to refer 
to education of children with disabilities that takes place in special schools or 
institutions distinct from, and outside of, the institutions of the regular school 
and university system./…/ Moreover, the concept of `children with special 
needs` extends beyond those who may be included in handicapped categories 
to cover those who are failing in school for a wide variety of other reasons 
that are known to be likely to impede a child’s optimal progress. Whether or 
not this more broadly defined group of children are in need of additional sup-
port depends on the extent to which schools need to adapt their curriculum, 
teaching and organization and/or to provide additional human or material re-
sources so as to stimulate efficient and effective learning for these pupils. 
(UNESCO, 1997) 

Specialpedagogisk forskning har ofta handlat om de så kallade ’svaga’ grup-
perna i samhället (Björck-Åkesson & Nilholm (red.), 2007). Uttryckssättet 
’svaga’ har varit lika med arbetarklassens barn, enligt Ahlström, Emanuels-
son och Wallin (1986), och har fått ge uttryck för den underlägsna position 
författarna menade att dessa barn fick redan från folkskolans start 1842 i 
förhållande till vad som ansågs vara de ’starkare’ och mer välmående sam-
hällsklassernas barn. Idag ger begreppet ’svaga’ uttryck för en mer diffus 
grupp av barn, ungdomar och vuxna. Uttryckssättet kan lätt förknippas med 
problemförklaring på individnivå ─ det vill säga svårigheter eller problem 
förläggs hos barnet/ungdomen eller den vuxne ─ något som Haug (1998) 
menar att specialpedagogik ofta har förknippats med och som, enligt Björck-
Åkesson och Nilholm (red. 2007), inte alltid har varit till gagn för vare sig 
ämne eller individ.  Med hänvisning till vad som uppmärksammats om spe-
cialpedagogisk forskning av professorerna i Björck-Åkesson och Nilholm 
(red. 2007) och i Pedagogisk forskning (2007) borde lämpligen fokus för-
skjutas från problemförklaring på individnivå till att undersöka möjligheter 
som skulle kunna skapa förutsättningar för lärande och delaktighet för alla 
barn, ungdomar och vuxna5. Att studera människan i sitt sammanhang och 
att förena olika perspektiv skulle därmed bli viktigt (Björck-Åkesson & Nil-
holm (red.), 2007) liksom att ”uppmärksamma villkoren för marginaliserade 
människor och grupper” (Pedagogisk forskning 2007, s. 81). Ett specialpe-
dagogiskt förhållningssätt uppmärksammar variationen och allas rätt till 
delaktighet i samhället.  

I denna avhandling lyfter jag blicken från individnivå till frågor som indi-
rekt berör (för)skolans tillgänglighet för alla barn, ungdomar och vuxna oav-
sett funktionshinder eller andra svårigheter. Fokus är inriktat mot professio-
nella samtal i förskola och skola beskrivna av specialpedagoger. Dessa sam-
tal har studerats med avseende på hur villkor beskrivs som kan möjliggöra 
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5Björck-Åkesson (2007) poängterar ett sådant möjlighets- och delaktighetsfokus.  



deliberativa6 samtal och med avseende på specialpedagogens yrkesroll i 
samtalen7. Anledningen till att samtal och specialpedagogers yrkesroll foku-
seras är att tidigare forskning har visat att en förutsättning för att kunna 
genomföra sitt uppdrag som specialpedagog är att ständigt delta i samtal om 
barn/ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd på olika arenor och i olika 
grupperingar i ett fortgående förändringsarbete (Helldin, 1998; Malmgren 
Hansen, 2002; Byström & Nilsson, 2003; Bladini, 2004; Hjörne, 2004; Sah-
lin, 2004; Åman, 2006).  

Det försiggår således en mängd professionella samtal i (för)skolan. Sedan 
1991 har skolor och förskolor möjlighet att på olika vis använda sig av den 
yrkesgrupp som specialpedagoger utgör. Forskning har visat att problemet 
med många av de samtal som förs i så kallade elevvårdskonferenser eller 
barngruppskonferenser kring barn/ungdomar i behov av särskilt stöd ofta 
saknar en tydlig analys då problem och åtgärder diskuteras (Hjörne, 2004). 
Problemet är också att samtal ofta förs på ett ojämlikt vis och att sättet att 
föra samtal på inte så ofta problematiseras (Hjörne, 2004; Englund, 2003, 
2004, 2007; Roth, 2003, 2004; Backlund, 2007). Enighet skolrepresentanter 
emellan liksom avsaknaden av pedagogiska diskussioner har i forskning av 
bland annat Hjörne (2004) och Backlund (2007) noterats som ett ofta före-
kommande fenomen då åtgärder har diskuterats för barn i behov av särskilt 
stöd. Hjörne (2004) har vidare iakttagit hur föräldrar fruktlöst argumenterar 
mot skolans föreslagna åtgärder, hur retoriska knep används för att övertala 
föräldrar att gå med på skolans förslag, samt att skolrepresentanter redan i 
förväg tycks ha bestämt sig vad som behöver göras. Liknande beskrivningar 
är gjorda av Backlund (2007). Hon har noterat att samtal, förda vid de elev-
vårdskonferenser hon observerade, huvudsakligen har handlat om av skolan 
förberedda och föreslagna åtgärder och att barn och föräldrar inte i förväg 
hade kännedom om vad konferensen skulle handla om eller vilka personer 
som skulle närvara. Både Hjörnes (2004) och Backlunds (2007) beskriv-
ningar av elevvårdskonferenser synliggör en ojämlik maktrelation till nack-
del för familjen. Oavsett vilka avsikter skolan har med sina elevvårdskonfe-
renser, framstår skolans representanter som den ’starkare’ gruppen. Det 
framstår också som att deras tal om barn och ungdomar i behov av stöd är 
starkare än föräldrars tal om sina barn och ungdomar. På ett liknande sätt 
synliggörs föräldrarnas maktlöshet gentemot skolans expertis i berättelsen 

                               
6 Ett deliberativt samtal ska förstås som ett samtal där alla samtalsdeltagarna har möjlighet att 
komma till tals, olika synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme. Vidare ska 
det förstås som ett samtal där deltagarna är överens om proceduren för beslutsfattande. Det 
deliberativa samtalet beskrivs utförligt längre fram i detta kapitel. 
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7Persson (2007) poängterar exempelvis forskning om den specialpedagogiska yrkesrollen som 
angelägen. Ahlberg (2007) argumenterar för att specialpedagogisk forskning skulle vinna på 
att beskrivas i termer av studie- och kunskapsobjekt. Med Ahlbergs argumentation skulle mitt 
kunskapsobjekt kunna benämnas kommunikation och studieobjektet benämnas samtal och 
yrkesroller. 



om Hugo trots att mamman, genom sin berättelse, har visat på en god förmå-
ga att uttrycka sig.  

Beträffande den specialpedagogiska yrkesrollen befinner den sig, trots att 
den har funnits i mer än sexton år, fortfarande i en professionaliseringspro-
cess (Bladini, 2004; Sahlin, 2004). Exempelvis menar Bladini (2004) att 
specialpedagogerna i hennes studie visade osäkerhet om var gränsen för det 
egna mandatet gick. Studiens resultat antydde också att ”frågan om vad spe-
cialpedagogen har eller tar ansvar för i det handledande samtalet är vital för 
styrningen av samtalet” (s. 171). 

Forskningsarenan, syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till en tydligare 
definition av specialpedagogens kunskapsområde. Detta antas ha betydelse 
för att specialpedagogens yrkesroll ska kunna definieras i förhållande till 
exempelvis den angränsande professionen speciallärare men även i förhål-
lande till kurator och psykolog. Bladini (2004) menar att en indirekt kunskap 
som hennes studie hade kommit fram till var att den ”professionella domä-
nen ännu är otydlig i konturen” (s. 170). Hur synliggörs då en specialpeda-
gogs professionella domän?  Synliggörs den genom en tydligare definiering 
av den specialpedagogiska verksamheten med direktiv och riktlinjer (Ström, 
1999) 8?  Eller kan direktiv och riktlinjer utgöra hinder för att utveckla en 
specialpedagogisk verksamhet? Hur gestaltas en specialpedagogisk yrkesroll 
om det professionella kunskapsområdet definieras tydligare?  

Genomförandet av denna studie har tagit sin början ur egna erfarenheter. 
Jag är själv utbildad specialpedagog och har under fem år arbetat centralt i 
en kommun med övergripande arbetsuppgifter rörande frågor kring barn, 
ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Detta har gett mig anledning 
att fundera över min roll som specialpedagog i de många samtal om och med 
barn/ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd som jag deltagit i. Vad var 
det som gjorde att jag ibland upplevde samtalen som bra och lyckade och 
ibland som dåliga samtal? På vilket sätt bidrog min yrkesroll till ett lyckat 
eller mindre lyckat samtal? Och på vilket sätt bidrog den pedagogiska prak-
tik som jag var en del av till gestaltningen av min yrkesroll och vilka konse-
kvenser fick det för mina försök att bjuda in till samtal på jämlika villkor 
med möjlighet för alla att komma till tals? Hade praktiken eller min yrkesroll 
överhuvudtaget något att göra med hur samtalen upplevdes av de inblanda-

                               

 
 

23 

8 Ströms (1999) undersökning handlade bland annat om speciallärarens oklara roll i den finska 
skolan och deras svårigheter att bedriva utvecklingsarbete på grund av ”avsaknaden av direk-
tiv och riktlinjer för den specialpedagogiska verksamheten” (s. 1). Hon menade att denna 
oklarhet ledde till att samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom och utanför skolan inte 
fördes på lika villkor och därmed försvårades. En lösning vore att klart definiera speciallärar-
nas ansvarsområde (s. 243).  



de? Vad är viktigt att identifiera, uppmärksamma och ifrågasätta/gå i mot-
stånd mot9 beträffande förskolans och skolans hantering av variation och 
delaktighet? Vad är en (special)pedagogisk argumentation i frågor som rör 
barn/ungdomar i behov av särskilt stöd? Hur ser konstruktionen av special-
pedagogens yrkesroll10 ut i sammanhanget? Dessa frågor har haft betydelse 
då jag skapade en forskningsarena som bas för min studie.  

Jag har utgått från det deliberativa samtalet11 vilket därmed kan sägas ut-
göra norm för det ’goda’ samtalet. Denna normativitet ska förstås som att det 
i förskola och skola kan antas vara önskvärt att sträva mot det som känne-
tecknar ett deliberativt samtal. Därmed har jag antagit att det inte har varit 
önskvärt att sträva mot dess motsats: att alla inte ges möjlighet att uttrycka 
sig, att det inte ges möjlighet att framföra skilda synsätt, att någon i förväg 
har bestämt vad som anses som ’rätt’ och ’riktigt’ och att det inte är möjligt 
att diskutera beslut. För att pröva deliberativa samtal inom ämnesområdet 
specialpedagogik har jag i föreliggande undersökning fokuserat på profes-
sionella samtal på olika nivåer och på olika arenor inom förskola och skola. 
Avhandlingens resultat bygger på ett projekt som kan liknas vid ett lövträd 
där förutsättningen för lövens utveckling är att det finns en stam från vilken 
grenar och löv kan utvecklas. (Se Figur 1, s. 26). 

Lövträdets stam…  
Projektets ’stam’ har utgjorts av ett nätverksprojekt mellan åren 2004 och 
2006 med 15 deltagande specialpedagoger och med mig som projektledare. 
Nätverksprojektet var dels ett forum för erfarenhetsutbyte men framförallt 
var det ett forum för gemensamt lärande12. Det deliberativa samtalet som 
begrepp var till en början en central diskussionspunkt. Ett antagande var att 
de gemensamma samtalen under nätverksträffarna skulle kunna bidra till att 
utveckla en professionell domän i specialpedagogik (Ström, 1999; Malmgren 
Hansen, 2002; Bladini, 2004).  

Utgångspunkt för diskussionerna har bland annat varit de samtal som spe-
cialpedagogerna deltagit i då de arbetat på ’hemmaplan’. Exempelvis har det 
varit samtal mellan specialpedagog, personal och föräldrar, mellan special-
                               
9 Istället för ’ifrågasätta’ väljer jag att använda begreppet ’motstånd’. ’Att gå i motstånd’ mot 
invanda strukturer och invanda sätt att tänka och handla uttrycker mer än att bara ifrågasätta. 
Det innebär även att identifiera och uppmärksamma vilket betyder ett mer aktivt förhållnings-
sätt än att enbart ifrågasätta. Se exempelvis Lenz Taguchi (2004) för fler exempel på hur 
begreppet motstånd kan användas. 
10 Genom att använda begreppet konstruktion av en yrkesroll markerar jag att det går att förstå 
specialpedagogens yrkesroll på olika sätt beroende på situationen och sociala sammanhang. 
Yrkesrollen ses som föränderlig (i motsats till en given, statisk roll) och situationsbunden. 
Detta sätt att resonera om yrkesrollen som föränderlig och ’olika’ kan jämföras med den 
’föränderlige’ Hugo som kan förstås som ’olika’ beroende på vem som talar om honom och 
när. Jag vill dock markera att jag inte menar att allt är relativt eller att jag bortser från männi-
skans biologi. Begreppet konstruktion utvecklas vidare i teorikapitlet. 
11 Se fotnot 6 samt avsnittet om det deliberativa samtalet längre fram i detta kapitel.  
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12Nätverksträffarna är beskrivna i kap 5. 



pedagog och föräldrar, mellan specialpedagog och barn eller samtal förda i 
barngrupps- och elevvårdskonferenser.  

…och dess löv  
’Löven’ har utgjorts av samtalen ─ de som ovan har benämnts som genom-
förda på ’hemmaplan’ ─ beskrivna, kommenterade och värderade i logg-
böcker av informanterna, specialpedagoger inom förskola och skola, efter att 
de deltagit i dessa. Det primära analysmaterialet för denna avhandling har 
utgjorts av dessa samtal. Jag har använt begreppet ’konstruktion av samtal’ 
eftersom jag har läst samtalen som upplevda och därmed konstruerade av 
specialpedagogerna och ingen annan. Det är deras bilder av samtalen som 
har varit mitt analysmaterial. Det betyder att specialpedagogerna har delta-
git i dessa samtal och att sättet att uppleva och förstå ett samtal har varit 
avhängigt den person som har beskrivit det. Min utgångspunkt och mitt sätt 
att förhålla mig till deras beskrivningar blir därmed att jag har läst dem som 
ett av flera möjliga sätt att förstå ’hur det var’. Var och en som är närvaran-
de vid ett samtal uppfattar samtalet på sitt sätt och därmed kan ingen upp-
fattning sägas vara rätt eller fel, sann eller osann, bara olika. På samma sätt 
förhåller det sig med min läsning av samtalen; det är en möjlig läsning av 
många (Spivak, 1976; Davies, 2000; Lenz Taguchi, 2000, 2004; Lather, 
1991).  

Lövträdet 
De gemensamma samtalen under nätverksträffarna har således inte varit 
utgångspunkten för analysarbetet utan mer av sekundär och kompletterande 
art. Däremot har specialpedagogernas individuellt beskrivna samtal relaterats 
till nätverksträffarna i syfte att upptäcka huruvida dessa gemensamma samtal 
har varit betydelsefulla i ett deliberativt hänseende. Lövträdet illustreras i 
Figur 1.  
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Figur 1: Illustration över studiens två bärande delar – 11 nätverksträffar och 54, av 
specialpedagoger, beskrivna samtal.   

Syfte och frågeställningar  
Syftet har varit att beskriva villkor för möjligheten att genomföra deliberati-
va samtal13 mellan specialpedagog, föräldrar, barn, ungdomar och vuxna 
samt kollegor inom förskola och skola. Eftersom mitt huvudsakliga analys-
material har utgjorts av de enskilda samtal som beskrivits och värderats av 
specialpedagoger har följande fråga formulerats:  

• Vad har synliggjorts i samtal, beskrivna av specialpedagoger, som 
de själva har värderat som bra respektive mindre bra samtal?  

Jag har använt nätverksträffar som en sammanhållande aktivitet projektet 
igenom. Det har därmed redan inledningsvis funnits ett antagande att de 
gemensamma yrkesgruppssamtalen skulle kunna vara betydelsefulla i ut-
vecklandet av ett professionellt kunskapsområde (Åman, 2006). Den andra 
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13 Se mitt resonemang tidigare i texten om att jag antagit att det i (för)skolan inte anses som 
önskvärt att sträva mot det som kan beskrivas som det deliberativa samtalets motsats. 



frågan, som jag har formulerat, har därför antagits innesluta ’yrkesroll’ och 
’gemensamma samtal’ som villkor.  

• Hur kan villkor beskrivas som möjliggör deliberativa samtal i för-
skola och skola?  

Sammanfattningsvis har jag analyserat hur 15 specialpedagoger, som samta-
lat om samtal och som har försökt att utmana ’för-givet-tagna’14 handlingar 
och strukturer, skulle kunna utveckla den deliberativa ansatsen i ett (speci-
al)pedagogiskt sammanhang. Därmed har jag också intresserat mig för om 
det deliberativa samtalet som procedur skulle kunna bidra till att förtydliga 
specialpedagogens yrkesroll i förskola och skola.15  

Förhållningssätt och språkanvändning – några 
centrala begreppsdefinitioner    

Deliberativa samtal 
Begreppet deliberation är centralt i avhandlingen. I detta avsnitt definieras 
därför begreppet men utvecklas och fördjupas i teorikapitlets avsnitt om 
Habermas argumentationsteori. 

Ordet deliberativt kommer från deliberation och kan härledas från latinet, 
deliberare, afväga16. På svenska finner vi betydelsen överlägga eller rådslå17. 
Grundidén i det deliberativa samtalet är, enligt exempelvis Roth (2003, 
2004) men även Englund (2003, 2004, 2007), att fråga sig vad man är oenig 
om, vilka alternativa beslut som kan fattas samt vilken procedur man kan ha 
för att fatta beslut. Enligt Englund (2003) är det karaktäristiska för ett delibe-
rativt samtal att skilda synsätt ställs mot varandra, att olika argument ges 
utrymme och att man lyssnar på varandra. Det innebär tolerans och respekt 
samt att man genom samtal strävar efter att komma överens (ibid.).  

                               
14 Ett exempel på ett för givet tagande beträffande barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 
skulle kunna vara att den bästa hjälpen för dem är enskild undervisning eller undervisning i 
liten grupp. Ett annat för givet tagande skulle kunna vara att barn och ungdomar med problem 
i skola eller förskola behöver utredas av psykologer, logopeder eller läkare eller att problem 
löses genom samarbete; samarbete i arbetslag, samarbete mellan yrkesgrupper, samarbete 
mellan myndigheter etc.  
15 Boman (2002) skriver i slutorden av sin avhandling: Utbildning ska kunna handla om 
vikten av att utmana det för givet tagna snarare än en instrumentell undersökning av det 
rätta, skapa utrymme för deliberation och utveckla en egalitär politisk kultur som är politisk 
och moraliskt intellektuell på bred front (s. 414). 
16 Svenska Akademiens Ordbok. (2005-01-05)
17 Roth (2003); Theodorsson (2004). 
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Utifrån mitt sätt att läsa18 Habermas (1995/1981, 2007), Carleheden 
(1996, 2007), Roth (2003, 2004, 2006) och Englund (2003, 2004, 2007) är 
Habermas´ teori om det kommunikativa handlandet ─ där den ideala talsitua-
tionen utgör själva grundidén ─ en kärna i ett deliberativt samtal. Englund 
(2004, 2007) menar att idéer om deliberativa samtal i förskolan och skolan 
härrör från två olika tanketraditioner; en pedagogisk där idén kan föras till-
baka till filosofen och pedagogen John Dewey och en statsvetenskaplig med 
filosofen och samhällsteoretikern Jürgen Habermas som central referens-
punkt. Syftet med deliberativa samtal i pedagogiska sammanhang är att 
uppmärksamma ”samtalets betydelse för alla berörda” som en särskild 
aspekt på demokratin, skriver Roth (2003, s. 23). Demokratiaspekten är cen-
tral i både Habermas teori om det kommunikativa handlandet och i det deli-
berativa samtalet (Habermas, 1995/1981; Englund, 2003; Roth, 2003). I ett 
deliberativt samtal, som av bland andra Roth (2003) även benämns för ett 
kvalificerat samtal, handlar det om allas rätt att kommunicera på lika villkor 
och att ingens röst betyder mer än någon annans. Det handlar också om rät-
ten och möjligheten att ifrågasätta och om rätten att ha en avvikande åsikt ─ 
det vill säga att ge utrymme för ett konfliktperspektiv ─ vilket är ett centralt 
kriterium för en deliberativ demokrati (Englund, 2003, 2004). Förutsättning-
en är att utveckla deliberativa attityder i förskolan och skolan. I skolan bety-
der detta att det ställs krav på verksamheten att föra kvalificerade samtal 
mellan pedagoger och elever men också elever emellan utan inblandning av 
auktoriteter, enligt Roth (2003) och Englund (2004).   

Deliberativ pedagogik 
I föreliggande studie fokuseras det kvalificerade samtalet på olika arenor 
inom förskola och skola. Eftersom både förskola och skola är en pedagogisk 
verksamhet, menar jag att begreppet deliberativ pedagogik blir viktigt att 
beakta. Roth (2006) säger att det med deliberativ pedagogik går att undersö-
ka proceduren för det han benämner som ”framgångsrik19 kommunikation” 
                               
18Genom att använda begreppet ’läsa’ istället för ’tolka’ eller ’förstå’ vill jag markera att det 
rör sig om att förstå på olika sätt beroende på när man läser, vem som läser och hur man läser. 
En läsare som läser en bok för andra eller tredje gången har säkert varit med om att upptäcka 
nytt eller att förstå på ett annat sätt än tidigare. Spivak (1976) skriver att det inte går att läsa 
en text på samma sätt två gånger. ”There is, in fact, no ‘book’ other than these ever-different 
repetitions: the ‘book’ in other words, is always already a ‘text’, constituted by the play of 
identity and difference”. Och vidare. “The text has no stable identity, no stable origin, no 
stable end” (p. xii). En läsning handlar om en ”ansvarsfull läsning” som, ”handlar om att 
kunna föreställa sig själv som en del av det som gestaltas i texten” (Lenz Taguchi, 2004, s. 
17). Det handlar om att ”i kommunikation med texten göra sig uppmärksam på, föreställa sig 
och närvara i andra sätt att förstå, tänka, känna och vara” (ibid.).  
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19 Begreppet ’framgångsrik’ används här därför att det är det begrepp Roth (2006) själv an-
vänder i texten. Det har problematiserats av Sivertun (2006) som, med hänvisning till Haber-
mas, menar att begreppet ger uttryck för ett strategiskt handlande vilket inte är förenligt med 
ett kommunikativt handlande. Mer om uttryckssättet ’framgångsrik’ i kapitel 4. 



(s. 305). Han menar exempelvis att språkliga uttryck kan förstås på olika sätt 
och att detta måste beaktas men att det också är viktigt att undersöka om 
deltagarna upplevt sig som fria med möjlighet till ömsesidighet och delta-
gande i kommunikationen. Deltagande handlar också om vilka som deltagit 
och om var och när kommunikationen har ägt rum. Slutligen handlar proce-
duren om ”statusen hos det sammanhang där kommunikations- och delibera-
tionsprocessen äger rum” (ibid. s. 306). Betyder detta att det kan göra skill-
nad om (special)pedagogiska samtal förs i exempelvis förskolan, i skolan, 
hos habiliteringen, hos logopeden eller hos psykologen? Har det betydelse 
vem det är som leder samtalet? Betyder yrkesroller något för ömsesidighet 
och deltagande? 

Jag ska ta ett exempel för att förtydliga: Hur kan vi förstå deliberativ pe-
dagogik i berättelsen om Hugo? Mamman har förmedlat att en del språkliga 
uttryck var svåra att förstå. Bland annat menade hon att det var svårt att för-
stå vad det skulle innebära för Hugo att psykologen hade skrivit att pojken 
behövde erbjudas särskolans pedagogik men att han, på grund av sin sociala 
kompetens borde få vara kvar i sin klass. Berättelsen säger ingenting om 
proceduren i samtalen kring Hugo. Mamman skriver att ”vi insisterade på” 
att Hugo skulle vara kvar i klassrummet. Uttryckssättet kan sägas synliggöra 
att föräldrarna ifrågasatte skolans hantering av problematiken. Fortsättningen 
i berättelsen artikulerar ett motstånd från skolans sida mot föräldrarnas åsik-
ter. Bland annat uttrycker mamman att rektor och lärare ansåg det problema-
tiskt att föräldrarna inte tycktes vilja erkänna de svårigheter som Hugo, en-
ligt dem, hade. Mamman har inte uttryckt att det gavs något utrymme för 
henne att kommunicera vidare kring frågan, vilket skulle kunna läsas som att 
det inte gavs utrymme för dialog på lika villkor. 

Det som den deliberativa pedagogiken lyfter fram och som jag ser som 
väsentligt och relevant inom ramen för avhandlingen är villkoren för det 
kvalificerade samtalet där deliberation som procedur blir viktig. För att syn-
liggöra villkoren för ett deliberativt eller kvalificerat samtal, är det viktigt att 
bli medveten om att språkliga uttryck kan förstås på olika sätt men att det 
också är viktigt, som Roth (2006) framhåller, att  

…beakta händelser och objekt i omvärlden som orsak(er) till bestämningen 
av användningen av språkliga uttryck men även av intentioner, kunskaper, 
värden och föreställningar språkanvändarna har och som påverkar innebörden 
och förståelsen av meningen hos yttrandet (s. 306). 

 
Att sammanfoga sättet att tala om barn/ungdomar och vuxna i behov av sär-
skilt stöd med hur man exempelvis organiserar och agerar i (för)skolan, det 
vill säga att väva samman språk och handling, kan benämnas ett diskursivt 
synsätt eller perspektiv, enligt Bergström och Boréus (2005), och det för oss 
till nästa avsnitt.     
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Ett diskursivt synsätt 
Språket och specialpedagogers språkanvändning är av betydelse för avhand-
lingens problemformulering och centrala analysenheter för avhandlingens 
problemställning. Därmed har jag markerat att mitt synsätt är diskursivt 
(Bergström & Boréus, 2005). Mitt sätt att använda begreppet diskurs ska 
förstås som hur vi talar, skriver20 och handlar. Med detta menar jag att ord, 
begrepp, uttryck och förhållningssättet, vår attityd, säger någonting om vårt 
sätt att se på världen. Bergström och Boréus (2005), Winther Jörgensen och 
Phillips (2000) men även Lund och Sundberg (2004) uttrycker att språket är 
konstruerande, det vill säga bidrar till att forma verkligheten. Hur kan detta 
förstås? Feministiska poststrukturella forskare hävdar exempelvis att allt är 
språk. Det betyder att det som inte är ’sett’ och benämnt inte existerar förrän 
det skapas i ord (Lenz Taguchi, 2004). Habermas (2007a) ger uttryck för ett 
annat sätt att se på språket som konstruerande. Han skriver: ”Språket speglar 
inte världen, men det öppnar den för oss” (s. 19).  

Att språket öppnar världen för oss, betyder att språket uttrycker vår före-
ställning om världen. Det betyder att verkligheten konstrueras med hjälp av 
erfarenheter, upplevelser, intryck eller berättelser som vi har tillägnat oss. 
Med andra ord existerar det som ännu inte är benämnt men existensen av 
världen ’där ute’ måste förenas med insikten om att kunskapen om det ’där 
ute’ är kommunikativ. Vad detta kan betyda konkret beskrivs med följande 
exempel. Om en person går till en professionell fotograf för att fotografera 
sig kan det hända att hon värderar bilden efter hur hon själv ser ut på bilden. 
Tycker hon att hon ser bra ut? Skrattar hon för mycket? Vad gör hon för 
min? Den professionelle bildskaparen skulle sannolikt värdera bilden utifrån 
fler och delvis andra kriterier som exempelvis färg, komposition och kon-
traster. Utseendet på personen på bilden har för fotografen liten betydelse för 
om bilden värderas som en bild med hög konstnärlig kvalitet eller inte. Den 
ovane bildvärderaren ser inte allt det fotografen ser, eftersom den som inte är 
van att arbeta med och värdera bilder inte besitter den erfarenhet och kun-
skap i ämnet som kan vara nödvändig.  

Att hävda att språket är konstruerande inbegriper således ett tolkningsfö-
reträde och en maktordning på så sätt att det handlar om att viss kunskap 
erkänns som mer ’rätt’ än någon annan (Turner, 1997). I exemplet Hugo 
skulle psykologen kunna tillskrivas makt och tolkningsföreträde i det att 
WISC-bedömningen och psykologens sätt att uttala sig om Hugos svårighe-
ter genererade öronmärkta pengar till Hugo. Man skulle också kunna säga att 
psykologen, med sitt språk och uttryckssätt, bidrog till att konstruera en slags 
Hugo och att bonden – om han hade fått uttala sig om Hugo – förmodligen 
hade bidragit till att konstruera en annan slags Hugo. Enkelt uttryckt skulle 
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20 Att tala och att skriva är kommunikation. Förutom att tala och skriva sker kommunikation 
även genom kroppsspråk, musik, dans, bild, form och rörelse. I avhandlingen fokuserar jag på 
det talade och det skrivna språket.     



Hugo, i det ena fallet, kunna betraktas som ett barn med problem och i det 
andra fallet som ett kompetent barn. Ett annat exempel som visar att språket 
är konstruerande är skrivningen i läroplanen för det obligatoriska skolväsen-
det, Lpo 94, som slår fast att skolan ska förmedla och gestalta de värden som 
vårt samhälle vilar på, nämligen 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan sva-
ga och utsatta (Lpo 94, s. 5)21.  
 

Skolans och förskolans uppdrag blir att forma en verksamhet som står i 
överensstämmelse med formuleringen. Gestaltningen ─ eller konstruktionen 
─ blir av naturliga skäl ofta olika eftersom det står skolan och förskolan fritt 
hur dessa ideal ska omsättas praktiskt. Exempelvis gestaltas solidaritet med 
”svaga och utsatta”(ibid.) ibland i form av smågrupper, ibland i form av assi-
stentstöd och ibland i form av särskilt inrättade skolor. Läroplanen uttrycker 
en officiell, samhällelig diskurs som betonar frihet, allas lika värde, solidari-
tet och allas rätt till en (för)skola men varje (för)skola gestaltar denna offici-
ella (politiska) diskurs i en egen, lokal diskurs.  

Foucault ─ som kan betraktas som skapare av diskursbegreppet22 ─ me-
nade att diskursen styrde över individen men betonade att diskurser kunde 
skifta och förändras och att dessa var knutna till historiska och sociala sam-
manhang (Foucault, 1992/1972). När vissa diskurser dominerar över andra 
kallas de dominerande. Lather (1991), Davies (2000) och Lenz Taguchi 
(2004) hävdar att individen kan gå i motstånd mot dominerande diskurser. 
Dessa poststrukturalistiska feministiska forskare inför därmed, i motsats till 
Foucault, en diskursiv nivå på det individuella planet. De menar att varje 
individ är ’genomkorsad’ av flera diskurser och vilka diskursiva verktyg 
individen väljer att ta i bruk ─ eller hindras från att ta i bruk ─ hänger sam-
man med situation. Verktyg synliggörs i ord och/eller handling. Valet av 
diskursiva verktyg beror på vilken eller vilka diskurser som dominerar i situ-
ationen men kan aldrig ses som helt igenom fria val. 

I berättelsen om Hugo skulle det vara möjligt att förstå psykologens ta-
lande, skrivande och handlande som ett uttryck för den vetenskapliga diskurs 
som han var en del av. Det vill säga psykologen handlade utifrån ett för ho-
nom givet, vetenskapligt sätt att tala/skriva/handla. Utifrån det uppdrag psy-
kologen hade, var det sannolikt både ett vedertaget och begripligt sätt att 
uttala sig om Hugo som han gjorde. Problematiskt blir det om psykologens 

                               
21 En snarlik formulering finns i Lpfö 98 s. 7. Istället för jämställdhet mellan kvinnor och män 
skriver man jämställdhet mellan könen (min emfas). 
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22 I sin installationsföreläsning vid Collège de France 1970 definierade Foucault begreppet 
som den vetenskapliga ”samtalsordning” som kännetecknade det vetenskapliga skrivandet, 
undervisningen och tankeutbytet inom ett visst forskningsområde under en viss period (Fou-
cault 1992/1972, s. XII) 



sätt att tala/skriva/handla övertas av rektor och pedagoger i (för)skolan utan 
argumentation. I berättelsen om Hugo går det inte att utläsa om psykologens 
sätt att tala och handla ifrågasattes av någon av (för)skolans andra yrkesut-
övare. Det går inte heller att utläsa huruvida skolans dominerande diskurs 
som den har beskrivits av mamma ─ att Hugo ansågs få bäst hjälp i den lilla 
gruppen ─ ifrågasattes eller var föremål för någon argumentation. Mamma 
antyder i berättelsen att föräldrarna, vid något tillfälle, gick i motstånd mot 
skolans dominerande diskurs men att detta motstånd inte tilläts. Därmed 
menar jag att det finns en underton i berättelsen som säger att det i elev-
vårdskonferenser kring Hugo uttrycktes konkurrerande diskurser men det 
synliggörs inte någon argumentation.  

Om ingen argumentation sker för och emot olika sätt att se på ett problem 
eller av föreslagna åtgärder ─ vilket enligt Hjörne (2004) sällan sker ─ kan 
det finnas en risk att pedagogen ’fångas in’ av dominerande psykologiska 
eller medicinska förklaringsmodeller. Att dessa förklaringsmodeller kan 
behöva synliggöras ifrågasätts inte men det bör ges utrymme för olika per-
spektiv och möjliga sätt att förstå genom en öppen argumentation (Hjörne, 
2004; Sivertun, 2006; Björck-Åkesson & Nilholm (red.), 2007). Ser man på 
deltagarna i en elevvårdskonferens eller barngruppskonferens som aktiva 
och kompetenta deltagare öppnas möjligheten för att uppmärksamma, ifråga-
sätta och förändra en dominerande diskurs. Att bli medveten om att ord, 
begrepp och vårt förhållningssätt bidrar till att forma världen och därmed 
indirekt uttrycker vilken kunskap som är den ’rätta’ inom till exempel 
(för)skolans värld är av stor betydelse för det deliberativa samtalet. 

Avhandlingens disposition och avgränsningar 
Ett medvetet förhållningssätt avhandlingen igenom har varit att presentatio-
nen ska spegla en systematik i uppbyggnaden av texten. Viktiga begrepp och 
teorier för avhandlingens problemområde och syfte har redan inledningsvis 
presenterats. Förståelsen av dessa fördjupas och vidgas i de följande kapitlen 
och ställs i relation till det kunskapsteoretiska perspektiv jag använt mig av. 
De metodologiska reflektionerna visar sambandet mellan teorianknytningen, 
det kunskapsteoretiska perspektivet och de metoder som använts. Ambitio-
nen har varit att resultaten, då dessa presenteras i kapitel 6 och 7, ska läsas 
som ett synliggörande, en gestaltning, av de presenterade teorierna och be-
greppen i en (för)skolekontext. Den läsning jag har gjort av teorier och be-
grepp ska i första hand förstås som något jag har utgått från för att möjliggö-
ra avhandlingsbyggandet. Det betyder att det primära inte har varit att kri-
tiskt granska teorierna utan vad som varit möjligt att göra med dem.  

I det första kapitlet ges en beskrivning över problemområde och syfte 
samt frågeställningar preciseras. Jag motiverar varför jag valt att studera 
professionella samtal och specialpedagogens yrkesroll i förskola och skola. 
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Analysmaterialet presenteras och några, för avhandlingen, viktiga begrepp 
introduceras. Inledningsvis har problemet exemplifierats med en mammas 
berättelse om sin sons skolgång. Delar ur berättelsen återkommer i avhand-
lingen för att konkretisera teoretiska begrepp och tankegångar. Eftersom 
berättelsen är skriven ur en mammas perspektiv kan den också läsas som en 
tänkt kontext till vilken en del av de analyserade samtalen skulle kunna rela-
teras.  

I kapitel 2 redovisas det så kallade Skolverksprojektet. Vidare beskrivs 
bakgrunden till varför speciallärarutbildningen lades ner 1989. Istället starta-
des en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som ledde till en specialpe-
dagogexamen. I kapitlet ges en kort redogörelse för hur forskningsintresset 
väcktes. Tidigare forskning presenteras. 

I kapitel 3 redovisas teoretiska utgångspunkter som bland annat är Ha-
bermas argumentationsteori, socialkonstruktionismen som perspektiv och 
Habermas språkfilosofiska rollteori.  

I kapitel 4 beskrivs genomförandet och datainsamlingsmetoderna presen-
teras. Här beskrivs även den analysmetod som har utarbetats, inspirerad av 
diskursanalysen och Habermas argumentationsteori, och som använts då 
samtal analyserats. Avslutningsvis förs ett resonemang kring tillförlitlighets-
frågor varvid forskningsetiska principer tas upp och hur dessa har uppmärk-
sammats under projektets gång.  

I kapitel 5 presenteras informanterna och nätverksträffarna beskrivs kort. 
Analyserna av nätverksträffarna utelämnas till största del eftersom dessa inte 
varit mitt primära analysmaterial. Nätverksträffarna utgör däremot en del av 
den kontext som resultaten i kapitel 6 och 7 kan relateras till. Kapitlet kan 
därför läsas översiktligt.   

Kapitel 6 och 7 är resultatkapitel. För att kunna beskriva villkor som kan 
möjliggöra deliberativa samtal har jag studerat samtal och yrkesroller. I båda 
kapitlen ges flera exempel på samtal. En kvantitativ del inleder kapitel 6. 
Eftersom samtalsanalyserna har resulterat i en första sortering av samtalen i 
tre samtalskategorier, presenteras och beskrivs dessa med hjälp av sex olika 
samtalsbeskrivningar. Analyserna har synliggjort hur specialpedagogerna har 
formerat utsagor om sig själva i texterna samt vilken specialpedagogisk yr-
kesroll dessa utsagor har bidragit till att konstruera. I detta kapitel redovisas 
även hinder och möjligheter för argumentation på lika villkor som synlig-
gjorts i de sex samtalen. Slutligen har analyserna resulterat i att ett antal (teo-
retiska) villkor för deliberativa samtal har kunnat formuleras.  

I kapitel 7 vidgas och fördjupas resonemanget kring villkoren med hjälp 
av så kallade kritiska villkor. Yrkesrollen ställd i relation till dessa villkor 
presenteras. 

Kapitel 8 utgör ett diskussionskapitel. Reflektioner görs kring teorier, val 
av begrepp och genomförandet. Strategi som möjlighet och som hinder för 
deliberativa samtal diskuteras. Makt och maktutövande diskuteras ställt i 
relation till specialpedagogens yrkesroll, organisation och professionalism. 
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En diskussion förs kring vad jag menar kan definieras som specialpedago-
gens kunskapsområde. Slutligen argumenterar jag för en förändrad special-
pedagogisk yrkesroll vars uppgift måste bli av ett annat slag än traditionell 
(special)undervisning.  
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2. Bakgrund 

Inledning  
I detta kapitel redogörs för ett kompetensutvecklingsprojekt för lärare ─ 
kallat Skolverksprojektet ─ som genomfördes vid Högskolan Dalarna under 
åren 2001 ─ 2004. Projektet redovisas då det ger en bakgrundsbild till urva-
let av informanter men också för att dess genomförande innehöll aspekter av 
deliberation. Detta bör beaktas eftersom informanterna i avhandlingsprojek-
tet alla hade varit så kallade basgruppshandledare i Skolverksprojektet. I 
kapitlet ges också en bakgrundsbeskrivning till den ’nya’ specialpedagogiska 
yrkesrollen. Inledningsvis vill jag ge läsaren en bakgrund till mitt val av 
intresseområde.   

Bakgrunden till val av forskningsområde 
I detta avsnitt ska jag peka på några erfarenheter som har kommit att påverka 
mig i min syn som (special)pedagog och forskare och som kan ha varit av 
betydelse för mitt forskningsintresse och valet av en kunskapsteoretiskt an-
sats.  

En tidig händelse var det skolmognadsprov, som fanns på den tiden då jag 
skulle börja skolan. Jag hade blivit förvarnad om att provet innehöll ett mo-
ment där en flagga skulle ritas på en bild. På bilden fanns ett hus med en 
skorsten med rök. Av mina äldre syskon blev jag uppmanad att rita flaggan 
åt samma håll som röken ringlade. Sett ur mitt perspektiv, som då var sexår-
ingens, uppfattade jag denna flaggritning som direkt avgörande för mitt in-
träde i skolans värld och jag minns oron inför provet. Av detta minns jag 
dock inget annat än just momentet med flaggan. Eftersom jag fick börja sko-
lan, förmodar jag att resultatet på skolmognadstestet hade visat att jag passa-
de in i den tidens normalitetsmall. När jag mer än trettio år senare hade ut-
bildat mig till specialpedagog aktualiserades frågan om normalitet och avvi-
kelse på ett sätt som gjorde att flaggprovet än en gång gjorde sig påmint. 
Frågor om rätt och fel, vem som bestämmer och varför, blev intressanta att 
ställa. En flagga ritad åt ett annat håll än dit röken ringlade hade kanske varit 
rätt om aspekten av bildkomposition hade beaktats. Tänk om mitt 6-åriga 
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sätt att se på bilden hade varit av ett annat slag än upphovsmännen till flagg-
momentet hade tänkt sig?23 Hade jag gestaltats ─ konstruerats ─ som ett 
’svagt’ barn och/eller ett barn i behov av särskilt stöd då? Det är naturligtvis 
inte säkert. Men frågan om var gränsen drogs mellan de så kallade normala 
barnen som fick börja skolan och de barn som fick vänta ett år har jag funnit 
värda att uppmärksamma eftersom det handlar om normalitet, avvikelse och 
tolkningsföreträde.  

En annan erfarenhet som varit betydelsefull var den specialpedagogut-
bildning som jag deltog i mellan åren 1993 och 1996. Innan jag vidareutbil-
dade mig hade jag arbetat som mellanstadielärare i en liten kommun i Dalar-
na. Den syn jag då hade på specialpedagogik kan med Haug (1998) beskri-
vas som traditionell. Det betyder att specialpedagogik förstås som den regel-
bundna träning en individ får utifrån att ”sakkunniga på området” har 
rekommenderat ”bestämda behandlings- och undervisningsplaner” (ibid. s. 
15). Under utbildningstiden till specialpedagog blev jag intresserad av vilken 
roll samtalet kunde ha i lärandet. Att samtala med barn och ungdomar i be-
hov av särskilt stöd och deras föräldrar, i syfte att förstå, blev en ny och an-
norlunda utgångspunkt för mig som kom att förändra mitt förhållningssätt 
till specialundervisning. Under den tid som jag utbildade mig till specialpe-
dagog arbetade jag inom grundläggande vuxenutbildning och det var där jag 
först upptäckte vilken möjlighet det finns i samtalet. Jag upptäckte att sam-
tal, inte traditionell träning, var vad som hjälpte många av de vuxna som 
hade svårigheter av ett eller annat slag.  

Denna upptäckt och mitt växande intresse för samtal för lärande ledde 
mig teoretiskt till Paulo Freire och hans forskning. Hans beskrivning av un-
dervisning som frigörelse, att äkta undervisning bara kan ske i samverkan 
mellan lärare och elev och att ett förhållningssätt ─ där medvetenhet hos 
både lärare och elev ses som centralt för lärande ─ kom att inspirera mig att 
tänka annorlunda kring specialundervisning. Inget lärande kan ske för någon 
utan bara med någon, säger Freire (1972). Han använde begreppet dialogpe-
dagogik24 för att betona samverkan och respekten till elevens förmåga att 
resonera. Intresset riktade sig även mot Habermas (1995/1981) och hans 
kritik mot den positivistiska vetenskaps- och kunskapssynen samt hans ar-
gumentation för det jämbördiga samtalet där ingens röst är mer värd än nå-
gon annans. Dessa båda forskares teorier kring lärande, kunskap och kom-
munikation, vars beröringspunkter med varandra tas upp i teorikapitlet, ställt 
i relation till framförallt Ahlström et al. (1986) men även Helldins (1997) 
beskrivning av den svenska specialpedagogikens historik väckte mitt intresse 

                               
23 I Fischbein och Österberg (2003) finns ett avsnitt om Huset och Flaggan som exempel på 
att barn redan innan skolstart mötte en syn på kunskap som innebar ”Anpassa sig. Vilket svar 
vill skolan ha? Fult och farligt att svara ”fel” (s. 152)!  
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(1999).  



för en förändrad specialpedagogisk yrkesroll. Framförallt kom jag att intres-
sera mig för alternativa sätt att bedriva specialundervisning på än vad speci-
allärare av tradition hade gjort.  

Tid till samtal  
Sammanfattningsvis kan jag säga att specialpedagogutbildningen som ”tur-
ning point” (Cherryholmes, 198825) för mig påvisade betydelsen av exem-
pelvis respektfullt bemötande och en tro på människans förmåga till lärande, 
betydelsen av motivation för lärandet, betydelsen av att tillsammans med 
andra identifiera, läsa/tolka och formulera uppgifter samt betydelsen av att 
lyssna. Jag hade upptäckt ett sätt att förhålla mig till lärande som jag upplev-
de oerhört stimulerande och frigörande26.  

Skolverksprojektet ─ en förelöpare till 
avhandlingsprojektet 
I regleringsbrevet för budgetåret 2001 fick Skolverket i uppdrag att stödja 
kompetensutveckling av lärare i syfte att höja den specialpedagogiska kom-
petensen hos verksamma lärare inom förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. Kompetensutvecklingen skulle ske i samverkan med uni-
versitet/högskolor med lärarutbildningar och kommuner och rikta sig till 
verksamma lärare i grund-, gymnasie-, sär-, och specialskolan samt vuxen-
utbildningen. I Skolverkets utskick till universitet och högskolor betonades 
att utbildningen i att ge stöd till barn och ungdomar i svårigheter skulle sättas 
in i sitt sammanhang med skolans uppdrag och styrning och belysas ur såväl 
organisations-, grupp- som individnivå27.  

Högskolan Dalarna lämnade under våren 2001 in en ansökan till Skolver-
ket som tagits fram i samarbete med verksamhetsföreträdare från regionens 
kommuner och företrädare för Högskolan Dalarna28. Att få till stånd en spe-
cialpedagogisk utbildning inom regionen för att höja lärares kompetens sågs 
som angeläget av såväl kommunrepresentanter som lärarutbildare vid Hög-
skolan Dalarna (von Schantz, 2004).   

                               
25 Cherryholmes (1988) beskriver i förordet till boken Power and Criticism. Poststructural 
Investigations in Education hur en händelse en eftermiddag i april 1979 kom att få avgörande 
betydelse för hur hans forskning har gestaltat sig. På samma sätt har Habermas (2007a) pekat 
på erfarenheter i sitt liv som har haft betydelse då han utvecklade sin teori om det kommuni-
kativa handlandet (se kapitel 4).   
26 I Nisser (1999) beskrivs ett sätt att arbeta specialpedagogiskt genom en medveten föränd-
ring av funktion och yrkesroll i arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.    
27 Dnr 2000:0732.  
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Syftet med Kompetensutveckling i specialpedagogik vid Högskolan 
Dalarna 
I oktober 2001 startade kompetensutvecklingen i specialpedagogik vid Hög-
skolan Dalarna. Syftet med utbildningen innefattade att 

• få insikt i vad specialpedagogik innebär och omfattar, i såväl teori 
som praktik genom att studierna skall bedrivas utifrån att kursdelta-
garna får arbeta med egna fallbeskrivningar  

• få ta del av de styrdokument och intentioner som ligger till grund för 
att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande med hänsyn 
till den enskildes förutsättningar och behov 

• lära mer om hur pedagogens förhållningssätt och inställning till spe-
cialpedagogik påverkar på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå 

• kursdeltagarna skall kunna göra sig orienterade i hur olika svårighe-
ter kan yttra sig och särskiljas och vad de själva kan göra för att un-
derlätta lärande utifrån att inlärningsmiljön planeras på ett bra sätt 

• få insikt i vart man kan vända sig för att få mer hjälp om så behövs29. 

Kompetensutvecklingsprogrammet omfattade fyra delkurser om vardera 5 
poäng30. Den genomgripande visionen var att se olikheter som en tillgång 
och barnet/eleven som en del i en sammanhängande miljö (von Schantz, 
2004). Delkurserna lästes var för sig men delkurs I betraktades som en 
baskurs och en förutsättning för att tillgodogöra sig de övriga tre kurserna. 
Kurserna planerades och genomfördes i samarbete med skolledare och spe-
cialpedagoger från olika kommuner och ett tvärvetenskapligt lärarteam från 
Högskolan Dalarna. Lärarteamet byggdes upp med kunskaper inom ämnes-
områden som specialpedagogik, psykologi, etik, socialantropologi, matema-
tik och svenska. Till projektet handplockades cirka 70 utbildade specialpe-
dagoger och speciallärare31 som redan var verksamma i kommuner runt om i 
Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Dessa fick rollen som basgruppshand-
ledare vilket betydde att vara kvalificerad samtalspartner för lärare som gick 
kurserna. Under projekttiden erhöll basgruppshandledarna handledning vid 
Högskolan Dalarna. På så vis blev varje specialpedagog samarbetspartner 
och länk mellan högskolan och kommunerna. Specialpedagogerna fick ge-
nom rollen som basgruppsledare möjlighet att lyssna till föreläsningar och 
delta i seminarier. De fick även utbildning i handledning under tre internat-
dagar vid Högskolan Dalarna. Denna utbildning samt möjlighet att delta i de 
tre komponenter som bildade hörnstenarna i projektets kursupplägg – före-
läsningar, seminarier samt basgruppsarbete – upplevdes som värdefull fort-
bildning av specialpedagogerna (ibid.).  
                               
29 von Schantz (2004) 
30 I dagens poängsystem motsvaras det av 7,5 högskolepoäng. 
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31 I de kommuner där det inte fanns specialpedagoger inbjöds speciallärare att vara bas-
gruppshandledare. I någon kommun tog rektor på sig uppgiften. I detta avsnitt har jag valt att 
benämna basgruppshandledarna för specialpedagoger.  



I den första kursen, som startade i oktober 2001, var jag en av basgrupps-
handledarna och handledde ett antal lärare från den kommun där jag på den 
tiden var verksam och som deltog i kompetensutvecklingen. Jag fick även 
uppdraget att vara seminarieledare och blev på så sätt snabbt involverad i 
projektet. I mars 2004 avslutades den sista kursen inom ramen för projektet. 
Högskolan hade byggt upp ett stort nätverk av specialpedagoger och många 
av dem uttryckte en önskan om att samarbetet mellan kommuner och Hög-
skola borde fortsätta. De 15 specialpedagoger, som deltagit i mitt avhand-
lingsprojekt, har alla varit basgruppshandledare i Skolverksprojektet. Således 
kan mitt avhandlingsprojekt betraktas som en fortsättning på Skolverkspro-
jektet på så vis att processen att utveckla deliberativa samtal som förhåll-
ningssätt hade startat i och med uppdraget som basgruppshandledare.  

Beskrivning av de fyra delkurserna  
Nedan följer en kort beskrivning av de fyra delkurserna och deras innehåll.  

Delkurs I med namnet Specialpedagogisk grundsyn – med eleven i cent-
rum tog bland annat upp frågan om vad integrering och segregering kan be-
tyda i teori och praktik och hur pedagoger möter olika barns behov av läran-
de. Delkurs II: Läs- och skrivmöjligheter vid läs- och skrivsvårigheter och 
delkurs III: matematiklust och matematiksvårigheter betonade båda vikten 
av att se möjligheter och framhöll ett lösningsinriktat perspektiv istället för 
ett diagnos- och problembaserat perspektiv. I delkurs IV: Åtgärdsprogram 
och utvärdering betonades dokumentation som ett led i lärares professionali-
sering. Målsättningen i alla kurserna har varit att åstadkomma förändringsar-
beten där alla har kunnat känna sig delaktiga. 

Hörnstenarna i arbetet var basgruppsarbete där utgångspunkten var delta-
garnas undersökande arbetssätt och de frågeställningar som därvid uppkom. 
De praktiska kunskapsbehoven kunde relateras till teoretiska resonemang 
utifrån föreläsningar och litteratur. Ett moment i kompetensutvecklingen var 
att deltagarna, efter varje föreläsning, seminarium och basgruppsarbete, 
skrev loggboksreflektioner. Anledningen till detta var antagandet att skri-
vandet skulle synliggöra och uppmärksamma deltagarna på den egna läran-
deprocessen. I utvärderingen av Skolverksprojektet skriver von Schantz 
(2004) att formen för utbildningen har inneburit att kulturmöten skapats mel-
lan olika professioner och mellan kommuner. von Schantz framhåller att 
förhållningssätt till lärande är en betydelsefull faktor och att utvärderingen 
visade att utveckling skett vad gäller pedagogers upplevelse av den egna 
rollen. Pedagogerna hade utvecklat sitt agerande inom den egna skolan men 
också i kontakter med barn/elever och föräldrar. Vidare tycktes många lärare 
ha fått nya perspektiv på specialpedagogik. Specialpedagogerna, som varit 
basgruppshandledare, hade fått möjlighet att utveckla ledaregenskaper, enligt 
von Schantz (2004).  
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Sammanfattande kommentar 
Genom att arbetet i basgruppen utgick från deltagarnas frågeställningar kan 
arbetet sägas ha synliggjort deliberativa aspekter. Samtalsledarens uppdrag 
att vara en kvalificerad samtalspartner betydde att det ställdes särskilda krav 
på basgruppsarbetets genomförande. Det förväntades synliggöra alla deltaga-
res rätt till att kommunicera på lika villkor, där allas röst ─ inklusive sam-
talsledarens ─ var lika mycket värda. Detta ställde krav på samtalsledarens 
förhållningssätt. Med andra ord fanns det en förväntad men icke uttalad, och 
därmed omedveten, önskan om ett deliberativt förhållningssätt i basgrupps-
arbetet. 

Eftersom urvalet av informanter till detta avhandlingsprojekt söktes bland 
specialpedagogerna som varit basgruppshandledare i Skolverksprojektet är 
det viktigt att notera att dessa, genom sitt uppdrag som kvalificerade sam-
talspartners, redan hade fått möjlighet att utveckla en övergripande special-
pedagogisk funktion.  

Bakgrunden till den ’nya’ specialpedagogens yrkesroll   

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning i relation till 
demokratiska processer 
1990 startade en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som ledde till 
en ny yrkesexamen ─ specialpedagogexamen (Högskoleverket, 2006). Till 
skillnad från speciallärarutbildningen, som lades ner 1989, skulle den för-
ändrade utbildningen fokusera mer på handledning än undervisning. Tanken 
var att den särskiljande undervisningsformen som organisation därmed skul-
le försvinna (Malmgren Hansen, 2002). Den departementsrapport (DsU 
1986:13), som hade tagit fram riktlinjerna för en ny specialpedagogisk på-
byggnadsutbildning, menade att den gamla speciallärarrollen hade känne-
tecknats av segregerande lösningar av frågor kring svårhanterliga och avvi-
kande elever32. Detta sätt att lösa problem behövde överges och ersättas med 
specialpedagogiskt stöd till skolan som helhet, ansåg utredarna Eklind och 
Wennbo i departementsrapporten ”Specialpedagogik i skola och lärarutbild-
ning” (DsU 1986:13), som presenterades hösten 1986. Förslaget till den nya 
utbildningen hade vuxit fram under flera år som ett resultat av utredningar 
och skolpolitiska ställningstaganden (Strinnholm & Svenonius, 1993). Den 
’nya’ specialpedagogiska yrkesrollen blev ett resultat av att författarna till 
DsU 1986:13 valde att betrakta specialundervisningen i relation till den de-
mokratiprocess som startades 1950 i och med att riksdagen beslutade om en 
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32 Denna problematik tas även upp av bland annat Helldin (1997, 1998) och Haug (1997).  



skola för alla. Genom detta beslut aktualiserades intentionerna från 1842 om 
att det är samhällets ansvar att ge alla barn rätt till utbildning, dock med en 
stark förskjutning mot att utbildning är till för att medborgarna ska kunna 
fungera i ett demokratiskt samhälle. Boman (2002) skriver att demokratipro-
cessen startade när 1946 års skolkommission inledde sitt arbete med att för-
söka jämka ihop två skolsystem till ett enhetligt och med en tydlig uppgift att 
fostra demokratiska människor. Hon skriver att ”Betänkandet kan ses som ett 
svar på vad en medborgare är och bör vara ─ ett fritt subjekt som kan tänka 
själv, en myndig och ’upplyst’ person” (s. 17). För att den föreslagna sam-
manhållande grundskolan skulle fungera som en skola för alla barn föreslog 
1957 års skolberedning att det från åk 1 till åk 6 skulle finnas så kallad diffe-
rentierad specialundervisning33 för elever som skolan ansåg hade svårigheter 
(DsU 1986:13). I Lgr 69 användes begreppet samordnad specialundervisning 
för att framhålla att ett nära samarbete mellan klassens lärare, speciallärare 
och övrig elevvårdande personal var ”under alla omständigheter nödvändigt” 
och där helhetssyn på elevens svårigheter betonades (s. 76). Orsakerna till 
elevernas svårigheter lades då liksom så ofta nu på den enskilda eleven 
(Hjörne, 2004). Elevens skolsvårigheter skulle avhjälpas med bland annat 
träningsprogram och/eller tekniska hjälpmedel och ansvaret för träningen 
skulle handhas av särskilt utbildade lärare (Lgr 69). Dessa lärare utbildades 
under två terminer med syfte att undervisa ”utvecklingshämmade och svår-
fostrade ” samt ”handikappade elever” (Bladini, 2004, s. 10). Enligt Ahl-
ström et al. (1986) var det framförallt realskolans lärare som ansåg att de inte 
hade kunskap eller läromedel att undervisa barn och ungdomar med problem 
vilket motiverade en utbyggd specialundervisning med särskilt utbildade 
lärare. Det fanns ett synsätt på 1960-talet kring barns skolproblem som beto-
nade att om man kunde utreda orsaken kunde man även behandla problemet 
(ibid.). Hjälpläraren, som var en lärare med särskild kompetens för att ta 
hand om barn som på ett eller annat sätt avvek, övergick således under 1960-
talet till att bli speciallärare (Egelund, Haug & Persson, 2006). Frågan är, om 
den speciella status som hjälpläraren enligt Egelund et al. (2006) hade åtnju-
tit, även kom att gälla för specialläraren? På vilket sätt kan hög status kom-
ma till uttryck och vad kan det ha för betydelse för en yrkesroll inom 
(för)skolan? Kan frågan ha betydelse för möjligheten att genomföra delibe-
rativa samtal i (för)skolan?   
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33 Differentierad specialundervisning var den undervisning som bedrevs i särskilda klasser, 
tillfälligt bildade grupper eller individuellt i s.k. kliniker. Differentiering ansågs nödvändig så 
länge det saknades ”redskap och utbildning för att individualisera undervisningen”(Ahlström 
et al. s. 64). 



Specialpedagogik – en organisationsfråga? 
I början av 1960-talet till början av 1970-talet skedde en markant ökning av 
antalet barn som fick specialundervisning (SOU 1974:53; DsU 1986:13). 
Författarna till DsU 1986:13 hävdade till exempel att antalet elever som fick 
specialundervisning hade ökat från tre procent i början av 1960-talet till när-
mare 60 procent i början av 1970-talet. I SIA-utredningen34 framkom att 40 
procent av alla elever berördes av specialundervisningen (SOU 1974:53). 
Variationen i procenttal visar hur svårt det är att definiera vad specialunder-
visning egentligen är och utredarna framförde olika förklaringsmodeller. 
SIA-utredarna menade att den stora ökningen berodde på att skolsystemet 
fortfarande präglades av enlärarprincipen (SOU 1974:53). Denna princip 
byggde på att skolan var organiserad med homogena elevgrupper där läraren 
kunde ha gemensamma genomgångar och gemensamma läxförhör enligt 
mottot: samma sak för alla på samma tid. Homogenitet byggde sålunda på en 
föreställning om att alla barn i en grupp under samma tid arbetade med 
samma innehåll och på samma sätt och där även resultatet förutsattes bli 
förhållandevis lika (Ahlström et al., 1986). Problemet, enligt SIA-utredarna, 
var att grundskolan inte längre var organiserad med homogena grupper men 
att lärare levde kvar i den föreställningen att arbete med det enskilda, av-
gränsade ämnesområdet fortfarande borde fungera. Författarna till DsU 
1986:13 menade att ökningen visade att specialundervisning mer och mer 
kom att stå för en organisationsform där den specialpedagogiska metodiken 
hade förlorat sin innebörd.  

Samverkan och samarbete 
Redan SIA-utredningen hade konstaterat att det behövdes en spridning av 
specialpedagogisk metodik i hela skolans arbete, något som har aktualiserats 
i propositioner och utredningar vid ett flertal tillfällen efter det (se t.ex. 
Strinnholm & Svenonius, 1993; SOU 1999:63). Vad SIA-utredarna och för-
fattarna till DsU 1986:13 egentligen menade med specialpedagogisk metodik 
framgår inte helt tydligt. Individualiserad undervisning var honnörsord redan 
i exempelvis Lgr 69 liksom i SIA-utredningen. I Lgr 69 ges en del förslag 
som skulle kunna betecknas som den tidens specialpedagogiska metodik. 
Träning poängteras liksom samverkan. Samarbete professioner emellan an-
sågs som nödvändigt då liksom nu ”för att elevens svårigheter skall kunna 
beaktas utifrån en helhetssyn” (Lgr 69, s. 76). Samverkan blev ett ännu tyd-
ligare honnörsord i SIA-utredningen men problemet var ─ och är, enligt min 
mening, fortfarande ─ att begreppen är mångtydiga och inte kan ses som en 
specifik och speciell specialpedagogisk metodik. Problematiskt är också att 
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34 Skolans inre arbete utgavs som en offentlig utredning i SOU 1974:53 (www.skolutveck-
ling.se). Med denna utredning inleddes en utvecklingsperiod mot en successiv decentralise-
ring med tydligare nationella mål och färre centrala regler. 



det sätts likhetstecken mellan begreppen samverkan och samarbete. Vilka 
konsekvenser kan det få för en (special)pedagogisk praktik om begrepp som 
exempelvis individualisering, helhetssyn, samverkan och samarbete används 
oreflekterat?  

Intressant att notera är att SIA-utredarna menade att spridningen av speci-
alpedagogisk metodik skulle ske genom fortbildning av alla lärare och ge-
nom ett nära samarbete mellan utbildade speciallärare och skolans övriga 
personal (SOU 1974:53). En sådan satsning på specialpedagogisk kompe-
tensutveckling för förskolans, skolans och vuxenutbildningens pedagoger 
initierades i början av 2000-talet som ett resultat av Lärarutbildningskommit-
téns (SOU 1999:63) utredning. Denna slog fast, liksom SIA-utredningen 
hade gjort nästan 20 år tidigare, att skolan som helhet skulle behöva special-
pedagogiskt stöd så att ”all personal i skola och förskola kan möta den natur-
liga variationen av elevers olikheter” (SOU 1999:63. s. 192). Ett exempel på 
en sådan satsning har beskrivits i avhandlingen under rubriken Skolverkspro-
jektet.  

Sammanfattande kommentarer 
Vad jag hittills kan konstatera är att det sedan lång tid tillbaka har uttryckts 
att samarbete och samverkan är positivt för barn och ungdomar i behov av 
stöd. Hur samarbetet eller samverkan ska se ut, mellan vilka detta ska ske 
och under vilka former det ska bedrivas har mer varit en fråga för de enskil-
da (för)skolorna att hantera. Det tycks också som att frågan inte har proble-
matiserats, utan samverkan och samarbete framstår som ’magiska’ begrepp 
som mer eller mindre ger uttryck för att vara nyckeln till framgång. Skulle 
den specialpedagogiska verksamheten förändras om yrkesföreträdare i 
(för)skolan diskuterade och definierade vad begreppen betyder för var och 
en? Om samverkan ses som den bild som uppstår ur frågan – hur gestaltas 
samverkan? – kan begreppet lättare särskiljas från begreppet samarbete. Det 
vill säga om bilden av samverkan ses som en (teoretisk) modell i syfte att 
skapa delaktighet genom gemensamt meningsskapande, kan begreppet sam-
arbete sägas gestalta vad de som verkar tillsammans gör i praktiken. Exem-
pelvis kan yrkesföreträdare för skolan, socialtjänsten och elevhälsan be-
stämma sig för att samverka i ett elevärende. I samverkan bestäms vad var 
och en ska göra och varför. Själva görandet är således det som kan betecknas 
som samarbete vilket inte behöver betyda att alla gör allting samtidigt och 
tillsammans. Det som ska göras måste dock koordineras i samverkan med 
alla inblandade och följas upp av alla inblandade. 

Begreppen samverkan och samarbete kommer att återkomma i avhand-
lingen. Dels i kapitel 5 då nätverksträffarna beskrivs men framförallt i kapi-
tel 7 då de presenteras som så kallade kritiska villkor för deliberativa samtal.  

 
 

43 



En breddad specialpedagogisk funktion   
Trots att utredningar och styrdokument under 1960- och 70-talet är fokuse-
rade på att det är eleven som ’har svårigheter’ och behöver träning lyfts en 
rådgivande och vägledande funktion fram redan i Integrationsutredningen 
från början av 1980-talet (DsU 1986:13). Denna utredning kom också att 
ligga till grund för utformandet av en ny specialpedagogisk yrkesroll. I DsU 
1986:13 framgår att:   

Många gånger har detta, att ta upp sina vardagsproblem med en ”utomståen-
de” som har bred erfarenhet från området, visat sig vara minst lika viktigt 
som att de handikappade barnen i vissa yttre bemärkelser fått de resurser de 
behövt. (s. 15)/…/ Detta är i sig inte nytt men den utökade satsningen på spe-
cialläraren som konsult pekar fram mot en delvis ny yrkesroll för dessa lärare 
(s. 17).  

Strinnholm och Svenonius (1993) hävdar att speciallärarens roll som så kal-
lad informatör, opinions- och attitydbildare hade skrivits fram redan i utbild-
ningsplanen för ’speciallärarutbildningen’ som fastställdes 1978-08-09. Tan-
ken på en fördjupad speciallärarfunktion har således funnits mer än tio år 
innan den nya specialpedagogiska utbildningen startade (ibid.).  

Det har varit känt att attityden hos pedagoger har betydelse i arbetet med 
barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd liksom vikten av att ha någon 
’utomstående’ att samtala med (ibid.). Däremot tycks det som att denna kun-
skap inte i tillräckligt hög grad har artikulerats som viktig för att nå ut i sko-
lans35 verksamhet. Kan det vara för att frågan om attityder och förhållnings-
sätt riktar fokus på pedagogen istället för på barnet/ungdomen?  

Vem styr den specialpedagogiska verksamheten?   
Frågan om varför samtalet med en ’utomstående’ länge inte fick någon 
nämnvärd uppmärksamhet kan ha haft att göra med att arbetet i klassrummet 
av tradition hade varit ett ensamarbete. Svårigheten att nå ut kan också ha 
berott på att specialundervisningens villkor, enligt DsU 1986:13, var att för-
väntningar på lärare som arbetade med specialundervisning definierades i 
den vanliga klassen något som även har konstaterats av Malmgren Hansen 
(2002). Hon menade att ”specialpedagogisk verksamhet i realiteten styrs av 
lärarna (klasslärare. Min kommentar)” (s. 163) vilket, enligt henne, betydde 
att det var klasslärarna som var de informella makthavarna i skolstrukturen 
beträffande barn i behov av stöd. Denna förväntan på specialpedagogisk 
verksamhet ─ eller kanske man kan säga icke-förväntan? ─ skulle, enligt 
DsU 1986:13, bero på att klasslärarna inte hade tagit ställning till skillnaden 
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35 Här skriver jag enbart skola och inte förskola eftersom speciallärarfunktionen var en ange-
lägenhet enbart för skolan. 



mellan specialundervisning och vanlig undervisning eller till syftet med spe-
cialundervisningen.  

I skolan diskuteras sällan vilka fördjupade kunskaper som speciallärare och 
elevvårdspersonal kan bidra med och hur dessa skall användas för att föränd-
ra arbetssättet./…/ Vad som saknas är någon som har ansvar i arbetsenheten 
att initiera diskussioner som rör t ex läroplanen och arbetsformer och arbets-
sätt. Skolledningens roll är central härvidlag. (DsU 1986:13. s. 23) 

  
Vad som här lyfts fram som viktigt för att utveckla den specialpedagogiska 
verksamheten är två ledningsfunktioner; dels skolledningen men även en 
ledning för arbetsenheten. Behovet av dessa ledningsfunktioner – hur det var 
tänkt och hur det blev – ser jag som viktiga för att förstå specialpedagogens 
yrkesroll i dag. 

Behovet av en ledningsfunktion  
Förutom en ny specialpedagogisk utbildning förde utredarna Eklind och 
Wennbo fram behovet av en ledningsfunktion inom varje arbetsenhet med 
ett klart uttalat ansvar att leda det pedagogiska arbetet och att stimulera till 
pedagogiska diskussioner (DsU 1986:13). Utredarna hävdade att om perso-
nalen ges möjligheter att diskutera, reflektera och tillsammans dra slutsatser 
om sitt arbete i relation till skolans mål har personalen ett professionellt för-
hållningssätt till sin verksamhet.  

Sahlin (2004) har i sin avhandling gjort en jämförelse av innehållet i den 
specialpedagogiska utbildningen och arbetsenhetsledarutbildningen. Om 
specialpedagogutbildningen skriver hon att det… 

…framträder en bild av expertkunskaper där den nya specialpedagogen ska 
fördjupa kunskaper om kognitiva förmågor med fokus på hinder och svårig-
heter. Den ”gamla” modellen smyger sig in i det nya. Det individuella per-
spektivet dominerar. Det nya, allmänt specialpedagogiska, består i att tillägna 
sig en förmåga att vetenskapligt perspektivera dessa kunskaper (s. 46)/…/ 

 
Om arbetsenhetsledarutbildningen skriver hon: 

Förslaget till arbetsenhetsledarutbildning innehåller vuxenpedagogiskt utfor-
made moment med ett tydligt innehåll riktat mot relations- och organisa-
tionsnivå. Den organisatoriska förändringsaspekten tillskrivs arbetsenhetsle-
dartjänsten (s. 46). 
 

Bilden av den föreslagna arbetsenhetsledarutbildningen från 1986 är intres-
sant om den ställs i relation till examensförordningen för specialpedagogex-
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amen. I examensförordningen för 2006 (SFS 2006:1053)36 står bland annat 
att specialpedagogen ska  

visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka 
i förebyggande arbete (min emfas) samt i arbetet med att undanröja hinder 
och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer, 

visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdspro-
gram i samverkan mellan berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och 
elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer (min 
emfas), 

visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare (min em-
fas) i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 
leda utveckling (min emfas) av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 
möta behoven hos alla barn och elever. 

 
Att arbeta förebyggande, att utveckla verksamhetens undervisnings- och 
lärandemiljöer, att vara en kvalificerad samtalspartner samt att leda utveck-
ling uttrycker att detta handlar om en kvalificerad pedagogisk ledningsfunk-
tion. Jag menar därför att arbetsenhetsledartjänsten har blivit ett med speci-
alpedagogtjänsten men att detta inte har artikulerats på ett tydligt sätt. Sah-
lins kommentar (se citat ovan) visar också att utredarna skrev fram en ny 
specialpedagogisk yrkesroll men med en traditionell kunskapssyn och ett 
traditionellt förhållningssätt som referenspunkt. Frågan är om inte denna 
svårighet hos författarna till DsU 1986:13 ─ att frigöra sig från ett traditiona-
listiskt synsätt ─ har bidragit till specialpedagogens otydliga yrkesroll?   

Flera tänkbara orsaker till en otydlig yrkesroll 
De intentioner som statsmakterna hade med den nya specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningen var teoretiskt och empiriskt förankrade bakåt ge-
nom de många utredningar som hade gjorts (exempelvis SOU 1974:53; DsU 
1986:13). Visionen från 1950-talet, det liberala idealet, om en skola som 
skulle ge samma möjligheter för alla barn och ungdomar löper som en röd 
tråd genom alla utredningar och min uppfattning är att detta skulle realiseras 
med hjälp av en ny yrkesutbildning. 

Men att i DsU 1986:13 skriva fram nya, tänkbara kunskapsområden på ett 
tydligt sätt tycks ha hindrats av att synen, på hur arbetet med barn, ungdomar 
och vuxna skulle kunna utvecklas, skymdes av ett traditionellt, individualis-
tiskt perspektiv. Även om intentionen kan sägas ha varit att förändra ett för-
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36 Examensförordning 2006 har ersatt förordningen från 2001. Se bilaga 3 för fullständiga 
examensbeskrivningar. 



hållningssätt ─ genom att den nya specialpedagogiska utbildningen förvän-
tades bygga på att lärarna, som skulle handledas, skulle ha en grundutbild-
ning omfattande 10 poäng specialpedagogik (Reg. Prop. 1988/89:4. s. 57) ─ 
fanns det en förväntan på skolorna att specialpedagogen skulle arbeta som 
traditionell speciallärare (Malmgren Hansen, 2002). Att specialpedagoger, 
med sin unika kompetens, skulle kunna utgöra ett centralt stöd för skolans 
ledning har framhållits i SOU 1999:63. Frågan är dock hur stor genomslags-
kraft detta har fått. I en undersökning om elevvård i grundskolan, genomförd 
av Backlund (2007), redovisas bland annat vilka yrkeskategorier som oftast 
eller alltid deltog i elevvårdskonferenser37 på två, för studien utvalda, skolor. 
36 procent av specialpedagogerna, 98 procent av rektorerna och 59 procent 
av kuratorerna deltog oftast eller alltid (ibid., s. 157). Endast psykologer och 
yrkesvägledare deltog mer sällan än specialpedagogerna. Resultatet i Back-
lunds (2007) undersökning visade således på att specialpedagogerna inte 
utnyttjades nämnvärt som stöd för skolans ledning. Frågan är hur representa-
tiva siffrorna kan sägas vara med tanke på det låga antal skolor som tillfrå-
gades. Resultatet ger dock en fingervisning om att det är långt ifrån självklart 
att specialpedagoger utgör ett stöd för ledningen och frågan är vad som hind-
rar en del förskolor och skolor att tänka ’nytt’ kring specialpedagogik och 
dess praktik? Kan ett hinder vara den organisationskultur som ser rektor som 
överordnad specialpedagogen? Vilken betydelse har det att en del personer 
med rekryteringsansvar i kommunerna inte synes ha vetskap om att den spe-
cialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, sedan den startade, har vänt sig till 
en bredare yrkesgrupp än den tidigare speciallärarutbildningen? Denna fråga 
uppmärksammades då en rektor blev intervjuad för denna studie. Hon ut-
tryckte att en sammanblandning av speciallärar- och specialpedagogutbild-
ning kan ge upphov till missförstånd. 

Det har varit väldigt mycket missförstånd det här med specialpedagogutbild-
ning. Det finns ju rektorer som trodde att om man var förskollärare och gick 
specialpedagogutbildningen så blev man automatiskt expert på läsinlärning. 
Jag hade en kollega som var förskollärare och så gick hon specialpedagogut-
bildningen och hon blev tvingad att ta en lärartjänst på lågstadiet som special-
lärare fast hon talade uttryckligen om för sin rektor att det inte var det hon 
hade utbildat sig för. Jag vill vara specialpedagog för förskolestadiet. Jag vill 
inte jobba med läsinlärning för det kan jag inte. Men rektor lyssnade inte. Då 
har man inte förstått vad det handlar om (Ur intervju med rektor 10/2 2005). 

 

                               
37 Enligt Grundskoleförordningens 3 kap. 3–5 §, skall rektor alltid ingå i elevvårdskonferen-
sen, liksom företrädare för elevvården samt berörd klassföreståndare eller motsvarande. Det är 
rektor som beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen och proto-
koll ska föras (Grundskoleförordningen, 1988:655; 1991:1083). 
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Speciallärare38 hade i huvudsak en bakgrund som lärare inom skolan och det 
var där han eller hon undervisade. Förskolan hade inte haft speciallärare men 
under 1980-talet inrättades så kallade resurspedagogtjänster för förskolan på 
en del platser i landet som specialpedagogiskt stöd. När specialpedagogut-
bildningen startade byggde den inte enbart på en tidigare lärarutbildning. 
Den var även öppen för förskollärare, fritidspedagoger och personer med en 
högskoleutbildning med erfarenhet från andra pedagogiska verksamhetsom-
råden (Bladini, 2004). Detta har lett till att det idag finns specialpedagoger i 
förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och inom habiliteringen. I 
examensförordningen (SFS 2001:23), som kan ses som ett resultat av hur 
specialpedagogens yrkesuppgifter formulerades i SOU 1999:63 (s. 194) och 
där det poängteras att specialpedagogens yrkesuppgifter måste utföras på 
individnivå, gruppnivå samt organisationsnivå skrevs verksamhetsområdena 
fram på följande vis:  

För att få specialpedagogexamen skall studenten ha de specialpedagogiska 
kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn, 
ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, skola, vuxenut-
bildning eller habilitering/rehabilitering (SFS 2001:23). 

 
I examensförordningen för 2006 (SFS 2006:1053) nämns inte habiliteringen 
eller rehabiliteringen utan istället markeras specialpedagogens arbete inom 
pedagogisk verksamhet med fokus på alla åldrar.  

För specialpedagogexamen skall den studerande visa sådan kunskap och 
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn, 
ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, 
fritidshem, skola eller vuxenutbildning (SFS 2006:1053). 

 
Att specialpedagogens breda verksamhetsområde men även dess breda re-
kryteringsbas inte alltid beaktas är problematiskt, då specialpedagogen kriti-
seras för att inte i tillräcklig hög grad arbeta med elever i inlärningssvårighe-
ter (Högskoleverket, 2006). Jag menar att den traditionella synen på special-
läraren ständigt finns med som ett raster i debatten om specialpedagogen och 
att det visar hur svårt det kan vara att uttrycka och gestalta specialpedagogik 
på ett annat sätt än traditionell undervisning.   

Den ’osynlige’ specialpedagogen 
Specialpedagogisk kompetens behöver finnas hos alla som arbetar i förskola 
och skola (Lpo 94 och Lpfö 98).  
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38 Med speciallärare menar jag en pedagog som arbetar i huvudsak på individ- och/eller 
gruppnivå och som är underställd rektor. 



alla som arbetar i skolan skall  
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för 
att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lpo 94, s. 14) 

och  
alla som arbetar i förskolan skall  
samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 
särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i 
sin utveckling. (Lpfö 98, s. 13) 

 
I läroplanerna redogörs det inte för specialpedagogens uppgifter utan enbart 
rektor, lärare och syo-funktionärer nämns som professioner, något som även 
Malmgren Hansen (2002) har noterat. Den status, som Egelund et al. (2006) 
menade att de tidigare hjälplärarna hade haft, ser ut att handgripligen ha 
raderats ut i och med läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98. Tänkte man sig spe-
cialpedagogisk kunskap som onödig bara alla elever hade tillgång till en bra 
pedagogik? (Heimdahl Mattson, 2006). Denna sista fråga kräver en följdfrå-
ga – hur ser man att pedagogiken är bra? Om specialpedagogik definieras 
som fördjupad, pedagogisk kunskap görs specialpedagogen som profession 
nödvändig att benämna och tala om. 

En ’synliggjord’ specialpedagog 
I utredningen Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) 39 tog enmans-
utredaren fasta på professionen specialpedagog. Denna utredning låg till 
grund för regeringens proposition Hälsa, lärande och trygghet, 2001/02:14, 
där det föreslogs att verksamheterna elevvård40 och skolhälsovård skulle 
benämnas Elevhälsa. Vidare föreslogs att det i elevhälsan borde finnas det 
omvårdande, det medicinska, det psykologiska, det sociala arbetet och det 
specialpedagogiska kompetensområdet. Den tvärvetenskapliga41 specialpe-
dagogiska kompetensen, skriver man, ”ger fördjupad kompetens för att un-
dervisa och handleda skolpersonal i pedagogiska frågor” (s. 32). Vidare 
skrevs att  

                               
39Propositionens införande av hälsobegreppet innebar att man anslöt sig till Världshälsoorga-
nisationens definition av Hälsa från 1948; ”Hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (s. 8). Vidare kännetecknas hälsobegreppet här av 
ett helhetstänkande som innebär mer än bara frånvaro av sjukdom.  
40”Elevvård är ett begrepp med flera betydelser. Det syftar på dels de insatser som lärare och 
andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels de särskilda yrkeskategorierna 
skolkurator och skolpsykolog och ibland båda dessa yrkeskategorier samt skolhälsovården. 
Med elevvård i mer avgränsad mening avses skolans strävanden att förebygga uppkomsten av 
skolsvårigheter och andra personliga problem för den enskilda eleven. Vidare avses de sär-
skilda åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med svårigheter som ändå uppstår.” 
(Prop. 2001/02:14 s. 15). 
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41 I prop. 2001/02:14 framgår att specialpedagogisk kompetens omfattar kunskaper från det 
beteendevetenskapliga, medicinska och språkvetenskapliga forskningsfältet.    



Specialpedagogisk kompetens kan beskrivas som den kompetens som behövs 
i skolan för att se till att varje elev utifrån sina förutsättningar får det utbyte 
av skolan som han eller hon har rätt till. Den specialpedagogiska kompeten-
sen kan då utgöra ett kvalificerat komplement när den allmänpedagogiska 
kompetensen inte räcker till (s. 32). 

Sammanfattande kommentarer 
De meningsbärande begreppen i de offentliga dokumenten – helhetstänkan-
de, samarbete, tydliga mål och delaktighet – lyfts upp i det närmaste som 
förlösande begrepp i retoriken om den ideala skolan. Höstfält (2006) skriver 
till exempel att ”..det problem eller hinder för att uppnå idealet som pekas ut 
är det faktum att lärare inte samarbetar” (s. 16). Men hur bör en samarbetan-
de verksamhet se ut? Och hur ser det ut när en (för)skola ser till helheten så 
som det skrivs fram genom användandet av hälsobegreppet?(se fotnot 39)   

Betoningen i propositionen (2001/02:14) på helhetstänkande och samar-
bete är inte unik eller ny. Jag har tidigare nämnt att redan Lgr 69 betonade 
nödvändigheten av samarbete som ”…under alla omständigheter nödvändigt, 
för att elevens svårigheter skall kunna beaktas utifrån en helhetssyn” ( s.76). 
I propositionen (2001/02:14) sker dock en förskjutning av begreppen genom 
att samarbetet och helhetssynen gäller på såväl individ-, grupp- som organi-
sationsnivå och mellan alla yrkesgrupper. Genom den föreslagna förskjut-
ningen i elevhälsans arbete ─ från information till dialog och kommunika-
tion ─ framhålls att i analysen av skolproblem kring barn och ungdomar bör 
deras synpunkter och kunskaper om sina egna problem, vad som orsakar 
problemen och förslag till lösningar tas till vara (SOU 2000:19). Vikten av 
att förebygga problem och skolans svårigheter betonas och att en god läran-
demiljö och god undervisning bygger på att lärandet kopplas samman med 
delaktighet och känsla av sammanhang (ibid.). Frågan är vilken genomslags-
kraft det kommunikativa perspektivet, som därmed skrevs fram av enmans-
utredaren för Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19), har fått i för-
skolors och skolors verksamhet? Har det kommunikativa perspektivet över-
huvudtaget fått genomslagskraft eller hindras det av talet om en effektiv 
skola? 42 Vad beror det på att antalet elever i särskolan under de senaste tio 
åren näst intill har fördubblats? (Heimdahl Mattson, 2006). 
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42 Talet om en effektiv skola ska förstås som en tids- och kostnadseffektiv skola där innehåll 
eller metoder i utbildning inte tillmäts någon betydelse för effektivitet (Enkvist, 2003). Tre 
nationalekonomer (min emfas) har definierat begreppen effektivitet och kvalitet: ”Med god 
effektivitet menar vi att kostnaderna, både de direkta utbildningskostnaderna och de indirekta 
i form av tidsåtgång, blir så låga som möjligt givet den utbildning som kommer till stånd. 
Med begreppet kvalitet avser vi i vilken utsträckning utbildningen når målen – hög utbild-
ningsfrekvens, utveckling av kunskaper och färdigheter, gott samspel med arbetsmarkanden 
mm” (Ds 2000:58 s. 9).    



”Specialpedagoger och speciallärare; arbete riktat mot elever 
kontra handledning. Det finns det olika åsikter om”. 
Trots att många skolledare, enligt Heimdahl Mattson (2006), strävar efter 
inkludering och delaktighet för alla elever har hon konstaterat att det har 
skett en ökad segregering ut från den egna skolan:  

På flera av de undersökta skolorna har man de senaste tio åren skurit ner på 
antalet särskilda undervisningsgrupper och ifrågasatt nivågrupperingar. Skol-
ledare strävar efter att organisera sina lärare i arbetslag för att därigenom 
bland annat öka flexibilitet och samarbete när det gäller olika former av pe-
dagogiska lösningar./…/ Enligt resultat av skolledarintervjuerna har dessut-
om ett stigande antal särskilda undervisningsgrupper, gemensamma för flera 
skolor och ibland för flera kommuner etablerats. Segregeringen inom skolan 
ifrågasätts och motverkas alltså på många av skolorna medan segregeringen 
ut från den egna skolan ökar (ibid., s. 39-40).   

 
Vad Heimdahl Mattson således har funnit är att den officiella retoriken om 
delaktighet och inkludering inte synliggörs när det kommer till praktisk 
handling. Är detta ett resultat av att det biologiskt/medicinska synsättet åter-
igen har fått ett uppsving i samhället ─ som Hallerstedt (2006) hävdar ─ och 
därmed i skolan? Gordon (1998), Hellström (1994, 1999) och Hallerstedt 
(2006) menar att detta synsätt har dominerat samhället i västvärlden under i 
stort sett hela 1900-talet. För specialundervisningens del har det biologis-
ka/medicinska synsättet betytt en fokusering på det avvikande och sjukliga 
(Ahlström et al., 1986; Helldin, 1990) vilket har lett till en föreställning om 
att barnet/ungdomen har kunnat kompenseras för sina problem (Helldin, 
1997). Det biologiska/medicinska perspektivet har också präglats av ett sär-
skiljande och segregerande synsätt (Ahlström et al., 1986; Helldin, 1990). 

Det finns, enligt mitt sätt att se, en tydlig koppling mellan iakttagbara fy-
siologiska betingelser som förklaringsmodell ─ som neurobiologin, enligt 
Habermas (2007d), gör anspråk på ─ och talet om effektivitet i både samhäl-
le och skola. Kan man finna iakttagbara förklaringar i hjärnan till individers 
svårigheter bör man också kunna finna metoder som kan lösa dessa svårighe-
ter. Att intelligenstestet konstruerades i början av 1900-talet i syfte att mäta 
barns intelligens, svarade på industrialismens behov av kostnadseffektiva 
metoder och möjliggjorde, på ett så kallat objektivt och effektivt sätt, diffe-
rentiering och avskiljning av elever (Gordon, 1998; Brodin & Lindstrand, 
2004; Nilholm, 2003). Gordon (1998) menar att det var i spåren av industria-
lismen ─ som krävde rationella, disciplinerade och effektiva människor och 
organisationer ─ som det växte upp en hel industri av statistiska mätmetoder. 
Samtal, som alternativ till test, ansågs för tidskrävande och därmed för dyrt 
(ibid.). En illustration av att föreställningen om ett effektivt arbete inte heller 
i början av 2000-talet i första hand förknippas med samtal visas med hjälp av 
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ett citat från en intervju för denna studie med en förvaltningschef och en 
specialpedagog: 

 
Förvaltningschef: Man har diskuterat speciallärare och specialpedagoger, ar-
bete riktat mot elever kontra handledning. Det finns det olika åsikter om. 
Specialpedagog: Speciellt när det blir neddragningar och låg bemanning. Då 
skriker man efter speciallärare (Ur intervju med förvaltningschef och special-
pedagog 31/1 2005). 

Tidigare forskning  

Forskning om samtal 
Trots att det kan se ut som att samtal betraktas som icke effektiva pågår det 
många samtal i förskolan och i skolan. Bladini (2004) har exempelvis under-
sökt hur specialpedagoger beskrivit och genomfört handledning med peda-
goger i förskola och skola. Hon har pekat på några villkor som kan ha bety-
delse för specialpedagogers möjlighet att styra samtalen mot det hon benäm-
ner som ”rum för reflektion” (ibid., s. 97). Detta betyder att handledning 
förstås som rum för pedagogers reflektion i syfte att ”skapa förändring ge-
nom att vidga perspektivet” (ibid., s. 159) och inte som samtal med syfte att 
skapa förändring genom att ge råd. Följande fyra villkor har beskrivits:  

• Specialpedagogers handledarutbildning behöver ”utvecklas och teo-
rianknytas” (ibid., s. 171). 

• ”Specialpedagogen behöver ha möjlighet att välja att enbart ta an-
svar för samtalet” (ibid.). Enligt Bladini betyder detta att handled-
ningssamtalet i första hand bör utgå från ett samtalsperspektiv och 
inte från ett barnperspektiv43. Detta bygger på ett synsätt där delta-
garna ses som kompetenta samtalsdeltagare, skriver hon. 

• ”En fungerande ledningsorganisation som tar ansvar för styrningen 
av den (special)pedagogiska verksamheten, har betydelse” (ibid.). 

• Pedagogerna behöver ha utbildning och rimliga förutsättningar för 
sitt arbete. 

Bladini har även pekat på behovet av ett yrkesspråk hos en profession. Hon 
menar att specialpedagogerna i hennes studie saknade detta, något som även 
Åman (2006) har belyst.  
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43 Bladini (2004) menar att ett för starkt engagemang hos specialpedagogen för barnet riskerar 
att ”hon förlorar sin respekt och lyhördhet för pedagogen” (s. 168) och att detta kan vara 
hindrande för alternativa beskrivningar.   



Behöver specialpedagogen ett yrkesspråk?
Åman (2006) har fokuserat på specialpedagogers kompetens- och profes-
sionsstrategier inom barn- och ungdomshabiliteringen. Studien behandlar 
specialpedagoger med förskollärarbakgrund i teamarbete med andra profes-
sioner. ”Hur utbildas en yrkesgrupp så att den blir bärare av en specifik 
kompetens som ska fungera i ett tvärprofessionellt team?” frågar hon sig  
(s. 262). Yrkesspråket, som kommer fram i det Åman kallar för yrkesspråk-
samtal, blir synligt då pedagogerna ”begreppsliggör sin kompetens” (s. 260). 
Hon skriver att specialpedagogernas yrkesspråk i studien kännetecknas av ett 
”välanpassat vardagsspråk” där ”språket är den kommunikativa länken, själ-
va arbetsredskapet i det konsultativa uppdraget” (s. 260). Åman visar att 
specialpedagogerna i habiliteringens arbete tillsammans med andra profes-
sioner ”håller en låg profil” vilket bland annat betyder ”frånvaro av ifråga-
sättande och konfrontation” (ibid., s. 262).  

En liknande reflektion gör Hjörne (2004). Hon konstaterar frånvaron av 
ifrågasättande och konfrontation när specialpedagoger möter andra profes-
sioner i elevvårdskonferenser44. Hon använder inte beteckningen specialpe-
dagog utan skriver lärare och pedagogisk expertis. Dessa har, skriver hon, en 
nyckelroll i den kategoriseringsprocess som hon menar pågår i dessa möten. 
Kategoriseringsprocessen består, enligt Hjörne (2004), av att barn och ung-
domar kategoriseras utifrån en, som hon skriver, förhärskande biomedicinsk 
diskurs. Hjörnes analys av hur besluten skedde rörande barns och ungdomars 
svårigheter i skolan på elevvårdskonferenser är mycket kritisk. Utifrån den 
studie hon har gjort kunde hon konstatera att det förekom väldigt lite utma-
ningar, ifrågasättanden eller förtydliganden av den bild som lades fram om 
en elev och hans eller hennes skolsvårigheter.  

One of the most salient features of the discussions is the lack of argumenta-
tion and critical analysis. Consent within the team is easily produced and 
maintained. The general comments and claims made by the participants re-
garding the behaviours of students are never challenged in a concrete sense 
by asking when and where the event took place, or by clarifying details of the 
circumstances. No contributor is held accountable for the claims they make 
regarding the children´s problems. Counterarguments offering alternative in-
terpretations of events are almost completely absent. (Hjörne, 2004 Delstudie 
II, p. 19)  

 
Det tycktes som att de beslut som togs fattades utifrån mer eller mindre stan-
dardiserade berättelser om barnen (standardized narratives. p. 59) Dessa 
berättelser grundade sig antingen på observationer utförda av en av team-
medlemmarna eller på andrahandsinformation till någon i teamet. Det före-
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44 Hjörne (2004) skriver att skolor använder olika uttryck för möten då elevers skolsvårigheter 
diskuteras. I hennes studie använde skolorna beteckningarna Elevvårdsteamsmöte och elev-
vårdskonferens. Det finns alltså inte en enhetlighet i vad möten kallas där yrkesföreträdare 
diskuterar elevers svårigheter, något som jag funnit även i min forskning. 



kom ingen perspektivisering av barnens och ungdomarnas problem, hävdade 
Hjörne. Inte heller förekom det att expertisen i teamen hade olika åsikter om 
vad problemet skulle kunna bero på. Snarare verkade det vara så att teamen 
använde sig av vaghet (vagueness. p. 59) för att komma fram till en gemen-
sam lösning. Jag uppfattar det som att hon menar vaghet i beskrivningen av 
eleven, vaghet i olika tänkbara förklaringar samt vaghet i diskussionen kring 
alternativa bilder av barnet/ungdomen samt att elevens perspektiv på sin 
skolsituation inte syntes någonstans i samtalen. Vad Hjörne saknade i elev-
vårdskonferenserna var diskussioner kring pedagogiska frågor på grupp- och 
organisationsnivå, argumentering för och emot exkludering och integrering 
samt tydlig dokumentation i form av åtgärdsprogram. Hon skriver   

Not even those team members who have a responsibility for developing 
pedagogical practices make use of the opportunity to suggest alternative 
strategies and modes of organizing teaching and learning (ibid., p. 60). 

  
Elevvårdsteam som organisation för att uppnå en skola för alla, ser Hjörne 
som viktigt. Men för att teamet inte ska bli konserverande genom att de så 
ofta kategoriserar elever (..categories can, and often will, function conserva-
tively. p. 60) behöver teammedlemmarna, förutom att ha kunskaper i sitt 
ämne, lära sig att förhålla sig reflexiva till den kategoriserande praktik som 
man stödjer sig på. Hon menar att det är viktigt att reflektera, utmana och 
kritiskt argumentera kring den praktik som teamet verkar ta för given för att 
därmed upptäcka vilka konsekvenser kategoriseringen skulle kunna få för 
enskilda individer och för skolan som en kollektiv praktik. Med tanke på den 
nyckelroll som den pedagogiska expertisen har, enligt Hjörne (2004), kan 
man fråga sig varför specialpedagoger ─ som representerar den pedagogiska 
expertisen ─ intar den låga profil som de gör i teamarbete (Åman, 2006). 

Närhet och Distans 
Frågan om närhet och distans i specialpedagogisk verksamhet kan studeras 
ur såväl rums- som tidsaspekter (Malmgren Hansen, 2002). Närhet förknip-
pas med relationen mellan pedagog och elev och distans förknippas med 
handledning av exempelvis lärare (ibid.). Begreppen använda i ett specialpe-
dagogiskt sammanhang insinuerar värdering där närhet uttrycks som mer 
positivt än distans. Det vill säga det direkta och nära arbetet med barn och 
ungdomar artikuleras som mer framgångsrikt för barn och ungdomar i behov 
av stöd än det indirekta arbetet som handledning av lärare kan sägas vara ett 
uttryck för (Ström, 1999; Malmgren Hansen, 2002). Forskning har dock 
visat att närhet och distans inte behöver stå i motsatsförhållande till var-
andra. Wetso (2006), som i sin avhandling har studerat interaktion i förskola 
och skola, menar att förutsättningarna för positiv intervention kräver fyra 
samtidiga (min kursivering) insatser av specialpedagogen. Dessa är indivi-
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duella aktiviteter med barn, samtal med föräldrar, handledning av pedagoger 
samt utbildning av pedagoger. Det är således en kombination av både närhet 
och distans i sättet att arbeta som lyfts fram för ett positivt och meningsska-
pande specialpedagogiskt arbete.   

Närhet och distans kan också uttryckas i termer av organisation. I en ut-
värderingsstudie, som genomfördes i mitten av 1980-talet om resurspedago-
ger i förskolor och skolor, förordade författarna Wiklund och Johansson 
(1987) en central organisation av resurspedagogerna. Det hävdades att dessa 
därmed lättare skulle kunna arbeta utan beroendeförhållande till förskolor 
och skolor. Att det finns alternativa sätt att organisera speciallärare och/eller 
specialpedagoger i ett skolsammanhang än anställd på skola med rektor som 
chef problematiseras inte i vare sig Ström (1999) eller Malmgren Hansen 
(2002). Dock har min egen studie visat på alternativa organisationsformer, 
något jag återkommer till i kapitel 5 men även i diskussionskapitlet.    

Legalitet och Legitimitet  
Sahlin (2004), som i sin avhandling analyserat handledning som utvidgad 
specialpedagogisk funktion, menar att hinder och möjligheter att utföra han-
dledningsfunktionen kan ”knytas dels till ett organisatoriskt tema dels till ett 
legitimitetstema” (s. 236). Legitimitetstemat visar, enligt Sahlin (2004), på 
en professionskamp på det specialpedagogiska fältet mellan i första hand 
psykologer och specialpedagoger. Men det finns också hinder och möjlighe-
ter på förvaltnings- respektive fackförbundsnivå: 

På dessa nivåer antingen försvåras eller underlättas införandet av handledning 
genom införande av partiella respektive hela handledartjänster. Fackliga 
överenskommelser leder enligt informanterna (i Sahlins avhandling. Min 
kommentar) delvis till begränsningar i handledningsutförandet. Nedsättning i 
tjänsten medger till exempel inte att handledning ges under ledig tid. Också 
kollegiala habituerade förväntningar på speciallärarens traditionella under-
visningsuppgifter skapar motstånd mot förändring (s. 237). 

 
Sahlins citat visar inte bara på ett legitimitetsproblem utan även på ett legali-
tetshinder. Legalitet, enligt Berg (1999), handlar om en huvudmans formella 
makt att sätta gränsen och därmed mandat, för den verksamhet en profession 
förväntas bedriva. Legalitet fokuserar med andra ord ”professionens formella 
uppdrag och manifesteras genom formell legitimation, lagstiftning etc”  
(s. 71). Legitimitet handlar, enligt Berg (1999), om ett ”omdömesgillt” hand-
lande där förväntningar på professionens yrkesutövande kommer från avnä-
marna men även styrs av ”interna norm- och regelsystem som i hög eller låg 
grad genomsyrar varje profession” (s. 71). Vilka gränser sätter huvudmannen 
för specialpedagogens verksamhet? Vem är specialpedagogens avnämare? 
Min uppfattning är att det är barn, ungdomar och deras föräldrar men hur 
stor makt ges dessa att definiera sina förväntningar på specialpedagogens 
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uppgifter och funktion? Legalitets- och legitimitetsfrågor hänger samman 
med professionalism (Colnerud & Granström, 2002; Berg, 1999). Professio-
nalism kännetecknas av en samhällelig enighet om vilka uppgifter en yrkes-
grupp har att fullgöra. Det råder ett samförstånd mellan legalitet och legiti-
mitet. Yrken som av tradition tillskrivs hög professionell status är exempel-
vis läkare och advokater. Deras yrkesutövande kännetecknas, enligt Berg 
(1999, s. 72) av 
 

• Sanktion från omvärlden 
• Autonomi 
• Längre postgymnasial utbildning 
• Kåranda 
• Yrkesetik 
• Klientservice 
• Kunskapsmonopol alternativt kunskapsbas 
• Yrkesmonopol 
• Kontroll över den egna yrkessocialisationen 
• Kontroll över den forskning som sammanhänger med yrket 
• Gemensam organisering 
• Gemensamt yrkesspråk   

 
Är specialpedagogens yrkesutövande sanktionerat av omvärlden? Efterfrågas 
specialpedagogens verksamhet av omvärlden? Vet omvärlden vilken verk-
samhet den ska efterfråga? En yrkesgrupps verksamhet kan bara efterfrågas 
om dess kunskapsområde är erkänt, känt och accepterat. Genom att lyfta upp 
den första punkten synliggörs att specialpedagogens yrkesroll inte kan be-
traktas som ett yrke med hög professionell status. Däremot kan ett visst mått 
av professionalism tillskrivas yrket genom den längre postgymnasiala ut-
bildning som krävs och den yrkesetik som finns för lärarprofessionen i all-
mänhet. Men för att en verksamhet ska bli erkänd och accepterad krävs att 
yrkesgruppen kan tala om den gemensamma praktiken (Colnerud & Gran-
ström, 2002). Det krävs att yrkesutövarna kan göra teori av praktik, praktik 
av teori och att de kan kommunicera (tala om, sätta ord på) praktiken. Ge-
nom att ”klargöra för sig själva (och andra) sina utgångspunkter, sina syften 
och sina planerade åtgärder blir den genomförda praktiken mer synlig och 
begriplig för dem själva (kompetens är att veta vad man gör)” (ibid. s. 46). 
Vad Colnerud och Granström (2002) således efterlyser är, likt Bladini (2004) 
och Åman (2006), ett utvecklat yrkesspråk, ett metaspråk som lyfter sig över 
det vardagliga, konkreta språkandet. Att lyfta språket till en metanivå bety-
der att lyfta tanken genom att variera sitt tänkande (Assarson, 2007). Detta 
betyder att sättet att tala om en verksamhet måste hållas levande och att re-
flektionen aldrig kan stanna upp därför att enighet har uppnåtts. Är yrkesfö-
reträdare i förskola och skola för eniga då barn i behov av stöd diskuteras? 
Som framgått har forskning visat att så ofta är fallet (Hjörne, 2004; Back-
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lund, 2007). Hur skulle föräldrar uppfatta en barngrupps-/elevvårdskonferens 
där yrkesutövarna framförde skilda ståndpunkter eller där oenighet synlig-
gjordes? Genom samtalsexempel kommer dessa frågor att belysas framför-
allt i kapitel 7.     
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Inledning  
Det teoretiska avsnittet inleds med Habermas argumentationsteori eftersom 
teorin i min text är central för det deliberativa samtalet och för deliberativ 
pedagogik (Roth, 2003, 2004, 2006; Englund, 2003, 2004, 2007). Avsnittet 
bör framförallt läsas utifrån avsikten ─ att skapa förståelse av de begrepp 
som jag funnit relevanta för denna avhandling ─ och inte i första hand som 
en kritisk granskning av Habermas teori om det kommunikativa handlandet. 
För en kritisk granskning av Habermas hänvisas framförallt till Sivertun 
(2006) men även Boman (2002) och Rönnström (2006). Efter genomgången 
av valda delar av Habermas teori följer ett avsnitt om det socialkonstruktio-
nistiska perspektivet. Jag menar att det finns beröringspunkter med den kon-
textuella socialkonstruktionismen, så som den bland annat beskrivs av Linell 
(2006), och med Habermas syn på kunskap och lärande. Kapitlet innehåller 
även ett avsnitt om varför jag har valt att använda begreppet ’konstruktion’ 
då jag talar om specialpedagogens yrkesroll.  Begreppet sätts i relation till 
Habermas språkfilosofiska rollteori vilket inte betyder att jag hävdar att Ha-
bermas är socialkonstruktionist.     

Habermas argumentationsteori 

Bakgrund till teorin 
En viktig utgångspunkt i denna avhandling har varit Habermas argumenta-
tionsteoretiska resonemang där hans giltighetsanspråk45 har använts för att 
analysera samtal (Habermas, 1995/1981)46. De tre giltighetsanspråken san-
ningsenlighet, riktighet och uppriktighet – där förståelsen utgör förutsätt-
                               
45 De tre giltighetsanspråken är centrala och kommer att förklaras och analyseras längre fram i 
kapitlet. Kort kan sägas att varje yttrande måste prövas med avseende på vad som kan betrak-
tas som sant och riktigt i en given situation och att deltagarna i ett samtal blir överens om 
giltighetsanspråken. 
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ningen för de tre giltighetsanspråken och därmed för ett kommunikativt 
handlande – har använts för att granska specialpedagogiska samtal. Jag har 
undersökt om detta förhållningssätt skulle kunna vara ett sätt att omsätta 
delar av Habermas teori i ett (special)pedagogiskt sammanhang och funnit 
den användbar för att förstå hur det kan komma sig att samtal ibland upplevs 
som så kallade ’bra’ samtal och varför andra upplevs som ’mindre bra’ eller 
rentav som ’dåliga’ samtal. Mitt syfte har inte primärt varit att pröva Haber-
mas argumentationsteori med avseende på hur ’sann’ den kan tänkas vara i 
ett specialpedagogiskt sammanhang47 utan vad man kan ”göra” med teorin 
(Carlsson, 2001, s. 136).  

Det är inte en pedagogisk teori och Habermas är inte pedagog utan socio-
log, filosof och samhällsteoretiker (Habermas, 2007)48. Men Habermas är 
relevant att relatera till i pedagogisk forskning därför att hans demokratitolk-
ning har haft betydelse för svensk skolpolitik (Carleheden, 2007)49. Haber-
mas (2007a) säger att demokrati för honom är ett ”magiskt ord” (s. 22). För 
att försöka förstå vad Habermas kan mena bör hans uttryckssätt sättas i rela-
tion till det sammanhang, den tid och den plats där han växte upp, skolades 
och arbetade i. Borradori (2004), som intervjuade Habermas kort efter ter-
rorattackerna i USA den 11 september 2001, skriver att varje berättelse är 
inflätad i Berättarens liv och det går inte att åtskilja Berättaren och berättel-
sen50. Berättarens värld och den värld Berättaren lever i påverkar berättelsen, 
säger Borradori (2004, s. 10), vilket även Habermas (2007a) själv betonar. 
Han säger: ”Varje besatthet har livshistoriska rötter” (ibid., s. 16). För mig 
blev detta en viktig insikt och en pusselbit för att utveckla min förståelse av 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Habermas pekar på fyra 
erfarenheter ─ turning points ─ som betydelsefulla för hans intresse kring 
dialogen som instrument för en universell kommunikation och för deliberativ 
demokrati. En erfarenhet är de medicinska ingrepp han i barndomen utsattes 
för och som han beskriver som traumatiska. En annan erfarenhet är upple-
velsen av kommunikationssvårigheter och därmed en känsla av utanförskap 
under den första skoltiden. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det intres-
sant att notera att Habermas föddes med en funktionsnedsättning, att funk-
tionsnedsättningen framförallt i barndomen upplevdes som ett handikapp 
men att han, ju äldre han blev, kompenserade sina talsvårigheter genom att 

                               
47 Sivertun (2006) har undersökt Habermas teori om det kommunikativa handlandet med 
avseende på deliberation i ett pedagogiskt sammanhang. Sivertun menar att teorin kan skapa 
orimliga förhoppningar kring möjligheten att komma överens och att en så kallad falsk har-
moniföreställning förbiser det asymmetriproblem som finns inom skolan exempelvis av olika 
socialklasser. 
48 Jürgen Habermas, född 1929, är professor emeritus i filosofi vid Goethe-universitetet i 
Frankfurt am Main. 
49 Carleheden är en uttolkare av Habermas och har skrivit en doktorsavhandling om honom. 
Avhandlingen finns som bok och heter Det andra moderna, utgiven av Daidalos. 
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är tätt sammanvävda med varandra (s. 35-36). 



utveckla sitt skriftspråk. Den tredje erfarenheten Habermas nämner är att 
hans resa in i vuxenlivet präglades av andra världskriget och det som hände 
Tyskland i och med krigsslutet. Habermas var således fortfarande tonåring 
när kriget avslutades (han föddes 1929), och man kan anta att han har levt 
under oket av att inte ha kunnat göra någonting åt det som pågick före och 
under kriget. Detta antagande gör jag med hänvisning till Habermas fjärde 
erfarenhet. Han säger att han har oroats för det tyska efterkrigssamhällets 
långsamma liberalisering. Speciellt tycks han ha uppmärksammat detta ge-
nom det, som han beskriver, auktoritära och elitistiska universitetssystemet 
han mötte som student (Habermas, 2007a). 

Habermas syn på demokrati  
Utifrån Habermas beskrivning av den fjärde erfarenheten är min uppfattning 
att det under studietiden inte gavs utrymme för kommunikation och kritisk 
reflektion, något som Habermas poängterar som grundläggande för en le-
vande demokrati. Han säger att demokrati bara kan bli rättvis om möjlighet 
och utrymme för dialog ges och om medborgare aktivt utnyttjar sina kom-
munikations- och deltagarrättigheter (Habermas, 2007b). Det betyder, säger 
han, att medborgarna i en demokrati är fria att kommunicera och att delta i 
det offentliga livet men att friheten samtidigt (min emfas) måste kopplas till 
en medborgerlig solidaritet. Individens egenintresse och frihet till kommuni-
kation måste ställas i relation till det gemensamma allmänna bästa, något 
som bara kan ske om denna frihet till kommunikation relateras till kommu-
nikativ frihet, poängterar Habermas (2007b, 2007c). Kommunikativ frihet, 
säger han, är detsamma som att kommunikation mellan två eller fler deltaga-
re är tvångsfri och jämlik och att rättvisa regler bara kan komma till stånd 
om de berörda lär sig att överta varandras perspektiv (Habermas, 2007c, s. 
47). Han menar att detta kan uppnås genom ”den deliberativa, demokratiska 
viljebildningens process” (ibid.) något som gör rättviseprinciper i proceduren 
central för Habermas demokratitolkning51. Det finns således två aspekter 
som för Habermas är lika viktiga och som måste förenas för att medborgare 
ska omfattas av en demokratisk gemenskap; subjektivitet och normativitet. 
För Habermas bildar livsvärlden52 ─ det vill säga den bakgrundskunskap 
som en individs förståelseprocess kan relateras till (Habermas, 1995/1981; 
Habermas, 1995) ─ och offentlighet en oupplöslig enhet som utgör vår sub-
jektivitet. Med hjälp av bilden av en ut-och-in-vänd handske vill Habermas 
(2007a) åskådliggöra hur han ser på subjektivitet som någonting som samti-

                               
51 Sivertun (2006) förespråkar, likt Habermas (2007), att det ges möjlighet till presentation 
och jämförelse av individers olika perspektiv och erfarenhet men hävdar, till skillnad från 
Habermas att det inte kan ske genom deliberation. Risken är stor att deliberation ”inskränks 
till att gälla allmän kritik av visioner, medan verksamheten genomförs i linje med domineran-
de utvecklingsinriktningar i samhället” (Sivertun, 2006, s. 88).  
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digt är det inre och det yttre. Han säger: ”I det enskilda subjektets inre speg-
las ett yttre. Ty det subjektiva medvetandet får struktur och innehåll genom 
det intersubjektiva umgänget mellan de från begynnelsen socialiserade sub-
jekten” (Habermas, 2007a. s. 18). Lövli (2007) förklarar intersubjektivitet på 
följande vis: “Intersubjektivitet innebär att vi alltid redan är inneslutna i 
språket och i ett förstapersonsperspektiv när vi tar den andres perspektiv” (s. 
279). Det betyder att vi förstår med det språk som vi redan är inneslutna i 
och att förståelse alltid sker med utgångspunkt från vad ´jag´ förstår. Det 
betyder vidare att intersubjektivitet handlar om ömsesidighet (ibid.) ─ en 
ömsesidighet av individuella, subjektiva världar och kulturer som interage-
rar, samordnar och kommunicerar med varandra (Englund, 2007). Genom att 
betona ömsesidigheten erbjuder begreppet intersubjektivitet, enligt Lövli 
(2007), en förståelse för hur en ”differentierad individualitet också kan vara 
en ansvarsfull social person” (ibid., s. 279).  

Normativitet, enligt Habermas, ska inte förstås som något exakt eller sta-
tiskt utan kan liknas vid en ständigt pågående osynlig rörelse framåt. Ett 
samhälle behöver enas kring lagar och förordningar, säger Habermas, och 
det behövs en enighet, en norm, kring vad som menas med begrepp som 
exempelvis demokrati eller tolerans53. Habermas säger i Borradori (2004) att 
det i en demokrati, där författningen bestäms genom en otvungen kommuni-
kation och där konsensus görs till en möjlighet genom argumentation, gör 
det möjligt att enas kring betydelsen av ord ─ som exempelvis demokrati 
och tolerans. Det kan inte vara möjligt att på nytt komma överens om ett 
ords betydelse varje gång det ska användas, menar han, men poängterar sam-
tidigt att enigheten alltid måste förstås som preliminär. Subjektets individu-
ella perspektiv ─ som jag uppfattar som subjektivitet i det att det individuella 
perspektivet inte kan uppstå ur intet utan är ett resultat av social interaktion 
─ måste förenas med, eller uppgå i, ett samhälleligt kollektivt och solidariskt 
perspektiv, menar Habermas. Han skriver:

Den demokratiska proceduren får sin legitimerande kraft tack vare två kom-
ponenter – å ena sidan medborgarnas jämlika politiska delaktighet, vilken ga-
ranterar att lagarnas adressater samtidigt kan uppfatta sig själva som lagarnas 
upphovsmän, å andra sidan de epistemiska54 kvaliteterna hos en diskursivt 
styrd debatt, som gör att man kan räkna med rationellt55 acceptabla resultat 
(Habermas, 2007c, s. 48).

 

                               
53 I Borradori (2004) förs en intressant diskussion kring ordet tolerans mellan Habermas och 
Derrida. Frågan om tolerans är viktig för dem båda men på olika sätt. Ordet tolerans, menar 
Derrida, kan dekonstrueras och göras till föremål för vad det betyder för var och en. Haber-
mas menar att det är möjligt att på samhällsnivå, preliminärt, enas kring betydelsen av ordet 
tolerans. Båda menar att ett ords betydelse aldrig får tas för given.  
54 Ungefär ”kunskapsgrundande”. 
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Habermas demokratitolkning kan förstås som processer på flera nivåer, där 
den individuella möjligheten till kommunikation utgör grunden för kollektiv 
kommunikation, men där kollektiv kommunikation samtidigt utgör grunden 
för individuell kommunikation. 

Därför kan den uppväxande personen bara utveckla det inre centrumet i ett 
självmedvetet liv i den mån han externaliserar sig i de kommunikativt fram-
bringade interpersonella relationerna. Också i uttrycken för personliga käns-
lor och intima sinnesrörelser får det skenbart privata medvetandet livgivande 
impulser från det kulturella nätet av offentliga, symboliskt uttryckta och in-
tersubjektivt delade tankar (Habermas, 2007a, s. 18). 

 
Dessa olika nivåer och processer som på en och samma gång förenar det 
individuella med det kollektiva, den på en och samma gång ständigt tänkta 
argumentering kring proceduren för samtal i kombination med en slags pre-
liminär men gemensam normativitet ser jag som kärnan i den deliberativa 
demokratin.   

Jag har redan nämnt att Habermas demokratitolkning har haft betydelse 
för svensk skolpolitik. Carleheden (2007) säger att eftersom undervisning, 
förutom att lära ut fakta om världen, också handlar om att till elever överföra 
det omgivande samhällets normer och värden blir skolan samhällets viktigas-
te instrument för att påverka barns och ungdomars ”normativa övertygelser” 
(ibid., s. 109). Kärnan i Habermas kommunikativa teori är att det inte hand-
lar om att överföra kunskap och värden utan att vi lär av varandra i en ömse-
sidig interaktion i ett socialt sammanhang (Habermas, 2007), något som 
även är centralt i den deliberativa pedagogiken (Roth, 2006). Detta kun-
skapsintresse och syn på lärande hos Habermas, och som jag menar har på-
verkat den deliberativa pedagogiken, beskriver Sohlberg och Sohlberg 
(2001) som frigörande, emancipatoriskt, och har starkt påverkats av den 
kritiska teorin som vetenskapsparadigm. För att ytterligare sätta in Habermas 
teori om det kommunikativa handlandet i ett sammanhang följer ett kort 
avsnitt om den kritiska teorin. 

Den kritiska teoribildningen 
Habermas blev den legitime arvtagaren till Frankfurtskolans kritiska teori då 
han 1965 erhöll en professur i filosofi och sociologi vid universitetet i Frank-
furt (Månsson, 1991). Frankfurtskolan bildades under 1920-talet i Frankfurt 
och ägnade sig åt radikal, social forskning genom att kombinera kunskap 
från sociologi, psykoanalys, filosofi, ekonomi och estetik (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Sohlberg & Sohlberg, 2001). Ledande forskare för Frank-
furtskolan kritiserade traditionella vetenskapsuppfattningar som positivismen 
(ibid.). Den kritiska teorin är bland annat en vidareutveckling av marxismen. 
Feminismen och postmodernismen är exempel på andra teorier som har en 
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kritisk ansats. Även om dessa har ett något annat fokus än den kritiska teorin 
så delar dessa teorier sitt motstånd mot positivismen, skriver Sohlberg och 
Sohlberg (ibid.). Gemensamt för teorierna är deras emancipatoriska förhåll-
ningssätt vilket betyder ”att vara kritisk mot föreställningar om att samhället 
är något som är styrt av objektiva naturlagar och som inte kan påverkas av 
mänskliga viljor och handlingar” (ibid., s. 212)56. Jag menar att Sohlberg och 
Sohlbergs citat kombinerat med Habermas egen livshistoria ger en bra bak-
grundsbild till teorin om det kommunikativa handlandet. För mig framstår 
Habermas framförallt som en filosof och samhällsteoretiker vars konstruk-
tion57 av den aktive och kompetente medborgaren har haft betydelse för mitt 
intresse av samtal rörande barn/ungdomar och vuxna i behov av stöd.  

Offentlighet – ett begrepp som styrt Habermas vetenskap 
Habermas (2007) säger att tre begrepp har styrt hans vetenskapliga arbete. 
Dessa är offentlighet, diskurs och förnuft. För att förstå hans argumenta-
tionsteori krävs en genomgång av begreppen, vad Habermas menar med dem 
och varför han anser dem vara viktiga.  

Offentlighet, säger Habermas (2007a, s. 17), har varit viktigt därför att 
människans utveckling av sina unika, mänskliga kompetenser inte bara har 
varit beroende av det Habermas benämner som ”omvårdnadsperiod i famil-
jen” utan även av den kultur och det nätverk av sociala relationer vi är en del 
av. Att kunna kommunicera inom familjen är inte samma sak som att kunna 
kommunicera i ett mer offentligt sammanhang som i en skola eller på en 
arbetsplats, säger han. Ett barn som inte kan göra sig förstått i skolan hamnar 
lätt i utanförskap (Habermas, 2007a), något som Habermas själv fick erfara 
som litet barn på grund av, som han skriver, ”nasal och förvriden artikula-
tion” (ibid., s. 19). Hans egen personliga erfarenhet av att andra tog avstånd 
från honom för att de inte förstod vad han sa, har haft betydelse då han ut-
vecklade teorin om kommunikativt handlande.  Det är viktigt, hävdar han 
(ibid.), att vara en del av en social kommunikativ gemenskap därför att män-
niskans inre, individuella utveckling så intimt hänger samman med interak-
tion med andra. Vi blir medvetna om oss själva genom de blickar som andra 
kastar på oss, säger han vidare. ”Den Andres subjektiverande blickar har en 
individuerande kraft” (ibid., s. 19). Habermas sätt att resonera om subjektet 
vill jag jämföra med mitt inledande resonemang kring Hugo som konstrue-
rad som ett barn med problem eller som ett barn utan problem. Med hänvis-
ning till citatet ovan skulle det kunna ha betydelse om personer runt Hugo 

                               
56 I Habermas (2007d) för han en kritisk argumentation mot ”Den inom kognitionsvetenska-
perna i dag återupplivade cartesianska bilden” Den ”leder vilse”, hävdar han (Habermas, 
2007a, s. 18).  
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postmoderna (Carleheden, 1996, s. 153 ff). 



talar om honom som ett kompetent barn eller ej. Hugos bild av sig själv be-
ror på vilken bild andra tillskriver honom ─ så menar jag att Habermas citat 
här ovan skulle kunna läsas.  

Genom språkliga yttranden kommer kunskap till uttryck, säger Habermas 
vidare (1995/1981), men det är viktigt att det som sägs kan förstås av andra. 
Det betyder att kommunikativt handlande rör den ”språkliga förståelsen mel-
lan språk- och handlingsdugliga subjekt” (Reese-Schäfer, 1995, s. 27). In-
tressant i sammanhanget är Borradoris (2004) beskrivning av Habermas 
språkanvändning i samtalet hon hade med honom efter terrorattacken år 
2001 i USA. Samtalet med Habermas var nära (dicht), kompakt och linjärt. 
Han gick från det ena begreppet till det andra såsom den klassiska tyska 
filosofin förespråkar, säger hon (ibid., s. 12). Detta är intressant genom att 
Habermas poängterar vikten av att uppmärksamma hur vi använder språket 
och begreppen och att detta är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Hans 
egen språkanvändning är komplicerad. Han säger själv att det skrivna ordet 
är överlägset det talade. Detta bör förstås i relation till hans livsberättelse och 
hans barndoms upplevelser av att andra tog avstånd från honom på grund av 
kommunikationssvårigheter men kan samtidigt uppfattas motsägelsefullt. 
Hur demokratisk är hans egen språkanvändning? Min uppfattning är att han 
använder svåra och komplicerade formuleringar för att i möjligaste mån 
undvika att ord och begrepp ska spegla en norm/normer, som för honom 
framstår som icke önskvärda. Å andra sidan ställer jag mig frågan om inte 
det komplicerade språkbruket ger upphov till mängder av misstolkningar? 
Den pedagogiska reflektion jag gör till att Habermas poängterar att språk-
bruket bör uppmärksammas är: Om yrkesföreträdare i (för)skolan oreflekte-
rat använder vissa begrepp kan detta innebära att de omedvetet stödjer vissa 
normer. Utan ett språk kan människan inte kommunicera och interagera vil-
ket är en förutsättning för utveckling, säger Habermas (2007). Att tala är inte 
det viktiga för honom utan hur vi talar. Därför blir proceduren för kommuni-
kationen viktig (Habermas, 1995/1981; Carleheden, 1995; Benhabib, 1992, 
2004). Det är således proceduren för kommunikationen där medborgarna är 
aktiva som Habermas ser som förutsättning för den demokratiska dialogen 
(Borradori, 2004).  

Den deliberativa pedagogiken poängterar, liksom Habermas argumenta-
tionsteori, att det är proceduren för det kvalificerade samtalet som ska un-
dersökas men betonar även att samtalet ska undersökas med avseende på 
öppenhet och strategiskt handlande (min emfas). För mig har denna del av 
Habermas teori varit det jag tagit fasta på och använt mig av i min analys. 
För att förstå vad han menar med proceduren för det kvalificerade samtalet 
krävs en genomgång av Habermas syn på diskurs och vad han menar med 
rationalitet i kommunikationen.   
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Habermas syn på diskurs 
Foucault menade att en viss social praktik ─ och den historiska traditionen 
kring praktiken ─ och en viss vetenskap kan frambringa vissa typer av ytt-
randen och att dessa är förknippade med kunskap och makt (Foucault, 
1992/1972; Turner, 1997). Habermas syn på diskurs bör ses ur det kommu-
nikationsteoretiska perspektiv han gör bruk av och som betyder att det är hur 
vi använder begrepp som skapar ’sanning’ och inte begreppen i sig, något 
som jag redan varit inne på. I Theorie des kommunikativen Handelns del I 
(1995/1981) skriver Habermas om att styrkan i ett argument handlar om hur 
deltagare i en diskurs (Teilnehmer eines Diskurses. s. 38) låter sig övertygas 
av argumentet. Med Habermas definition skulle det vara möjligt att förstå de 
personer som ingår i ett elevhälsoteam som deltagare i en diskurs. Att vara 
deltagare i en diskurs skulle då handla om att deltagarna, utåt sett, är överens 
om sättet att se på omvärlden och vad som anses som ’rätt’ och ’riktigt’. 
Enligt Habermas handlar det då om en teoretisk diskurs – deltagarna är över-
ens om att de ska tala sanning (i motsats till att ljuga). Praktisk blir diskursen 
när deltagarna bedömer vad som är sant och normativt riktigt (ibid., s. 39). 
Carleheden (2007) säger att det är denna bedömning som kallas för delibera-
tion (s. 120). Den gemensamma bedömningen av vad som är sant och riktigt 
är central i Habermas argumentationsteori. Hur han tänker sig att detta ska 
gå till diskuterar jag nedan i avsnittet Proceduren ─ att pröva de tre giltig-
hetsanspråken.    

Diskursetik och giltighetsanspråk  
Diskurs som begrepp betyder således hos Habermas att deltagare genom en 
regelstyrd argumentation kan bedöma vad som är sant, riktigt och om delta-
garna har talat på ett uppriktigt sätt. Det är detta som Habermas kallar för att 
”pröva problematiska giltighetsanspråk” (Habermas, 2007a, s. 20) och det 
han benämner diskursetik.  

Diskursetiken uppställer grundsatsen D: ─ att endast de normer kan göra an-
språk på giltighet, som alla berörda skulle kunna instämma i såsom deltagare 
i en praktisk diskurs (Habermas, 1985, s. 302). 

 
Med hjälp av begreppet diskursetik uttrycks att det är proceduren för samta-
let som är det viktiga. Hur samtalar vi? Hur går vi till väga när vi ska komma 
överens? Hur vet vi att vi är överens? Förstår vi varandra? Är samtalsklima-
tet tillåtande och öppet för argumentation? Så som jag förstår, handlar det 
alltså inte om att vi talar med varandra utan det krävs ständiga etiska ställ-
ningstaganden i dialogen kring de fakta som presenteras, hur normer uttrycks 
och om uppriktighet är förhanden. För Habermas är inte målet med teorin 
om det kommunikativa handlandet konsensus till innehållet genom en kon-
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fliktfri dialog. Tvärtom bör deltagarna i dialogen ständigt vara beredda att 
revidera sina uppfattningar.  

Das bedeutet freilich nicht, dass Interpretationen in jedem Fall oder auch nur 
normalerweise zu einer stabilen und eindeutig differenzierten Zuordnung füh-
ren müssten. Stabilität und Eindeutigkeit sind in der kommunikativen Alltag-
spraxis eher die Ausnahme (Habermas, 1995/1981, s. 150)58. 
  

Habermas använder inte begreppet konflikt i dialogen eller att deltagarna ska 
’kritisera’ varandra utan han använder begreppet diskurs för att markera att 
det handlar om att bli överens om proceduren för dialogen (ibid.). Därför blir 
min läsning av Habermas (1995/1981, 2007), att begreppet konsensus, i be-
tydelsen enighet, samtalsdeltagare emellan inte bör förstås som det ultimata 
målet. Däremot menar han att kommunikation kännetecknas av en strävan 
mot konsensus ─ det vill säga att var och en som deltar i ett samtal vill förstå 
och vill bli förstådd eftersom kommunikation är ”som skikt i en gemenskap, 
varförutan vi inte heller kan existera som enskilda” (Habermas, 2007a, s. 
19). Habermas använder begreppet ”Verständigung” som betyder komma 
överens (Habermas, 1995/1981). Att komma överens är inte det samma som 
att uppnå total enighet kring sakfrågan (Benhabib, 1992, s. 25). Benhabib 
(1992) har noterat att denna betydelseskillnad i orden inte alltid beaktas i 
kritiken av Habermas teori. Jag menar att komma överens inte behöver bety-
da att samtalsdeltagare har som mål att tycka lika men att det kan betyda att 
de bemödar sig om att förstå det den andre förstår. Detta skulle kunna liknas 
vid den uppdelning jag uppfattar Rönnström (2006) gör av Habermas kon-
sensusbegrepp. Han menar att samtalsdeltagare har två avsikter då de talar 
med varandra; en smal avsikt där ”tolkaren ska förstå meningen med en ta-
lakt59” och en bred där avsikten är ”att åstadkomma enighet med någon om 
något i världen” (ibid., s. 198). Av det följer att Habermas syn på konsensus 
även skulle kunna betyda att deltagarna i en dialog kan vara överens om att 
de inte är överens. Det viktiga är, att deltagare i kommunikationen har känt 
sig fria att kommunicera, och att de talat på ett rationellt, det vill säga be-
gripligt vis, menar Habermas (1995/1981). Detta leder oss till det tredje be-
greppet ─ förnuft ─ som för Habermas varit viktigt då han har utformat sin 
teori (Habermas, 2007). 

                               
58 Det betyder verkligen inte att tydningen/tolkningen i varje fall eller ens i normalfall behö-
ver leda till stabilt och entydigt sammanfogande av meningsskiljaktigheter. Stabilitet och 
entydighet är snarare undantag i den kommunikativa vardagen (Min översättning).   
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59 Talakten kan /…/ förstås som den kritiska punkt där den språkliga kommunikationens 
menings- och handlingsdimensioner förenas (Rönnström, 2006, s. 45).  



Förnuft och Rationalitet  
Habermas filosofiska grundtema är förnuft (Habermas 1995/1981). Filosofer 
har i alla tider intresserat sig för att förstå och förklara världen och livet med 
hjälp av förnuftet, skriver Habermas (ibid.)60. Det är dock omöjligt, fortsätter 
han, att ensam med hjälp av förnuftet finna en slutgiltig förklaring. Därför 
har han utarbetat sin teori kring argumentation som går ut på att varje yttran-
de i en talsituation, på ett förnuftigt sätt, ska kunna giltighetsprövas med 
avseende på sanning, riktighet och uppriktighet ─ av Habermas benämnt 
som de tre giltighetsanspråken (Habermas, 1995/1981; Carleheden, 1996; 
Reese-Schäfer, 1995). Som grund för teorin ligger att ett yttrande måste vara 
rationellt (Habermas, 1995/1981, s. 25).  För att bygga upp förståelsen för 
sin argumentationsteori ger Habermas (1995/1981) flera definitioner av be-
greppet rationalitet. Den första definitionen (1) citeras nedan på orginalsprå-
ket61: 

Eine Äusserung erfüllt die Voraussetzungen für Rationalität, wenn und so-
weit sie fehlbares Wissen verkörpert, damit einen Bezug zur objektiven Welt, 
d.h. einen Tatsachenbezug hat, und einer objektiven Beurteilung zugänglich 
ist. Objektiv kann eine Beurteilung dann sein, wenn sie anhand eines trans-
subjektiven Geltungsanspruches vorgenommen wird, der für beliebige Beo-
bachter und Adressaten dieselbe Bedeutung hat wie für das jeweils handelnde 
Subjekt selbst (Habermas, 1995/1981, s. 27).62

Kort kan detta betyda att ett yttrande uppfyller förutsättningarna för rationa-
litet om det kan bedömas i förhållande till en objektiv värld. Det betyder att 
ett yttrande kan vara objektivt om det prövats med hjälp av giltighetsansprå-
ken och har en så lika betydelse som möjlig för den som lyssnar som för den 
som talar. I ett (för)skolsammanhang kan citatet betyda att rektor lägger fram 
’fakta’ som säger att det finns X resurser för (för)skolan till kommande läsår. 
Eller så kan psykologen lägga fram ’fakta’ som säger att Hugo, enligt den 
utvecklingsbedömning som är gjord, har en lätt funktionsnedsättning. När 
’fakta’ har lagts fram kan det argumenteras för och emot om detta är sant 
eller falskt.  

                               
60 Fischbein (2007a) menar att pedagogiken härstammar ur filosofin, övergick till psykologin, 
därefter till sociologin och är nu tillbaka i filosofin.  
61 Eftersom Habermas är tysk har jag valt att läsa hans båda böcker om teorin om det kommu-
nikativa handlandet på orginalspråket. Böckerna – Theorie des kommunikativen Handelns del 
I och II (1995/1981) – är pocketutgåvor av orginalversionerna som utkom 1981. För att av-
handlingstexten ska bli mer tillgänglig har jag bifogat en engelsk översättning ur Habermas 
(1984) till en del av de tyska citaten. 
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62 I den engelska verionen lyder citatet: An expression satisfies the precondition for ration-
alitity if and insofar as it embodies fallible knowledge and therewith has a relation to the 
objective world (that is, a relation to the facts) and is open to objective judgment. A judgment 
can be objective if it is undertaken on the basis of a transsubjective validity claim that has the 
same meaning for observers and nonparticipants as it has for the acting subject himself  
(Habermas, 1984, p. 9). 



Enligt Habermas har ovanstående förslag till rationell argumentation två 
svagheter i det att den förutsätter att det finns en slutgiltig Sanning och att 
det finns en abstrakt motsättning mellan en objektiv och en subjektiv värld. 
Habermas talar om ett teleologiskt, målinriktat handlande där kognitiv-
instrumentell rationalitet präglar tänkesättet (Reese-Schäfer, 1995, s. 27; 
Habermas, 1995/1981 s. 28). I följande citat (2) tillför Habermas en kompo-
nent för att visa att det kommunikativa handlandet kräver en djupare defini-
tion av rationalitet än vad det första citatet (1) innehöll.  

Eine Behauptung darf nur dann rational genannt werden, wenn der Sprecher 
die Bedingungen erfüllt, die für die Erreichung des illokutionären63 Zieles 
notwendig sind, sich mir mindestens einem weiteren Kommunikationsteil-
nehmer über etwas in der Welt zu verständigen; eine zielgerichtete Handlung 
nur dann, wenn der Aktor die Bedingungen erfüllt, die für die Verwirkli-
chung der Absicht notwendig sind, erfolgreich in die Welt zu intervenieren 
(Habermas, 1995/1981 s. 29).64

 
Ett yttrande som analyseras som rationellt enligt ovanstående citat är fortfa-
rande kognitivt-instrumentellt, enligt Habermas, genom att det är målinriktat 
men kommunikativt i sitt sätt därför att deltagarna i talakten måste bemöda 
sig om att förstå varandra. Till skillnad från den första beskrivningen av ett 
rationellt yttrande, där sanningen om världen ses som slutgiltig eller absolut, 
problematiseras den objektiva världen i det andra exemplet av rationalitet.  
Habermas kallar denna beskrivning av rationalitet för fenomenologisk. Han 
säger i citat (3): 

(Der Phänomenologe)…geht nämlich von der ontologischen Voraussetzung 
einer objektiven Welt nicht einfach aus, sondern macht diese zum Problem, 
indem er nach den Bedingungen fragt, unter denen sich die Einheiten einer 
objektiven Welt für die Angehörigen einer Kommunikationsgemeinschaft 
konstituiren. Objektivität gewinnt die Welt erst dadurch, dass sie für eine 
Gemeinschaft sprach- und handlungsfähiger Subjekte als ein und dieselbe 
Welt gilt ( Habermas, 1995/1981, s. 31).65

 

                               
63 Rönnström (2006) har i sin avhandling förklarat kommunikativa termer på ett pedagogiskt 
och begripligt sätt. Begreppet illokutionär förekommer i Rönnström (2006) som illokutiv 
(s.59) och betyder att en talakt har målet att åstadkomma förståelse.  
64 Citatet i den engelska versionen: An assertion can be called rational only if the speaker 
satisfies the conditions necessary to achieve the illocutionary goal of reaching an understand-
ing about something in the world with at least one other participant in communication. A 
goal-directed action can be rational only if the actor satisfies the conditions necessary for 
realizing his intention to intervene successfully in the world (Habermas, 1984, p. 11). 
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65 The phenomenologist does not rely upon the guiding thread of goal-directed or problem-
solving action. He does not, that is, simply begin with the ontological presupposition of an 
objective world; he makes this a problem by inquiring into the conditions under which the 
unity of an objective world is constituted for the members of a community. The world gains 
objectivity only through counting as one and the same world for a community of speaking and 
acting subjects (ibid., p. 12). 



För att klargöra rationalitetsbegreppet måste således fenomenologen, enligt 
Habermas (1995/1981), undersöka förutsättningarna (Bedingungen) till 
kommunikativt samförstånd. Deltagarna i ett samtal måste, med andra ord, 
vara överens om hur de förstår och ser på världen. Personer som talar med 
varandra med målet att förstå det den andre förstår, beskriver en ”kommuni-
kativ praxis” (ibid., s. 32) men konsensus kan bara uppfyllas om personerna 
bemödar sig om att förstå varandras livsvärld (Lebenswelt). Detta för oss till 
nästa avsnitt där jag redogör för det som är centralt när det gäller begreppen 
livsvärld och system.   

Livsvärld och System hos Habermas 
Att undersöka eller analysera förutsättningarna för kommunikativt samför-
stånd handlar alltså om att deltagarna i ett samtal mer eller mindre delar var-
andras bakgrundskunskaper eller ”djupt liggande vissheter, övertygelser och 
självklarheter”, enligt Carleheden (1996, s. 44). Begreppet livsvärld utgör, 
säger Habermas (1981:1995, s. 182 del II), ett komplementärt begrepp 
(Komplementärbegriff) till det kommunikativa handlandet. Reese-Schäfer 
(1995), skriver att tre kännetecken utmärker begreppet livsvärld. 
  

1. För de upplevande subjekten är den given utan att sättas i fråga. Den 
problematiseras inte utan kan på sin höjd bryta samman. 

2. Dess gemenskap ligger före varje möjlig dissensus. Den kan inte bli 
kontroversiell inom det intersubjektivt delade vetandets ram, utan på 
sin höjd falla sönder. 

3. Situationerna växlar, men livsvärldens gränser kan inte överskridas 
och utgör en principiellt outtömlig kontext (s. 37)66 

  
Livsvärlden kan inte betraktas utifrån men kommunikation sker alltid mot 
bakgrund av alla deltagares skilda livsvärldar (Habermas, 1995/1981; Carle-
heden, 1996). Till begreppet livsvärld knyter Habermas begreppet system 
(Habermas, 1995/1981, del II). Samhället ska, enligt Habermas (ibid., s. 180) 
förstås som system och livsvärld på samma gång. Reese-Schäfer (1995) har 
sammanfattat vad Habermas menar på följande vis: 

Ur de deltagande och handlande subjektens synvinkel är samhället en social 
grupps livsvärld. Ur iakttagarens synvinkel är det däremot ett system av han-
dlingar (s. 38). 

 
System är med Habermas lika med det ekonomiska och det politiska syste-
met (Reese-Schäfer, 1995; Carleheden, 1996). Om medborgaren inskränker 
sina politiska rättigheter till att rösta vart fjärde år eller om ”producenten 
avskiljs från inflytande i den ekonomiska sfären” (Carleheden, 1996, s. 86) 
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66 Se även Habermas, 1981:1995, del II s. 182 ff. 



har medborgarna reducerats till passiva medborgare och systemet har koloni-
serat livsvärlden (Reese-Schäfer, 1995; Carleheden, 1996). Ur ett specialpe-
dagogiskt perspektiv vill jag i anslutning till detta avsnitt om system och 
livsvärld lyfta fram Habermas kritiska hållning gentemot en del neurologisk 
forskning och kognitionsforskning. Han säger att ”Resultaten tycks ge stöd 
åt reduktionistiska forskningsstrategier som har som målsättning att förklara 
mentala processer enbart utifrån iakttagbara fysiologiska betingelser” (Ha-
bermas, 2007d, s. 77). Denna hållning, som för Habermas ses som determi-
nistisk, är ”oförenlig med handlande subjekts alldagliga självförståelse”, 
hävdar han (ibid., s. 78). Även Pinker (2006), som är professor i psykologi 
med inriktning på hjärnan och språket och som kritiserat det han benämner 
som den miljöbetingade determinismen, menar att det pågår så mycket oför-
utsägbart i hjärnan att det kanske aldrig blir möjligt att exakt förutsäga ett 
beteende. Att göra en jämförelse mellan system som koloniserar livsvärld 
och neurologisk forskning som något som skulle kunna kolonisera livsvärl-
den kan tyckas långsökt. Men om forskningsresultat om hjärnan resulterar i 
att ställningstaganden kring barn/ungdomar och vuxna i behov av särskilt 
stöd fastställs i förväg, utan någon dialog eller argumentation mellan berörda 
parter, då skulle neurologisk forskning kunna liknas vid en slags koloniser-
ing av livsvärldar. Men om den syn, som neurologen Damasio (1999) före-
träder ─ att kropp och själ ses som en oupplöslig enhet och vars forskning 
har visat på samspelet mellan hjärna, kropp, känsloliv och medvetenhet ─ 
blir neurologisk forskning istället komplementär till specialpedagogisk 
forskning.   

Efter denna utvikning kring livsvärld, system och neurologisk forskning 
återvänder jag till citatet ovan om det fenomenologiska sättet att förhålla sig 
till rationalitet. Enligt Habermas (1995/1981, s. 32) problematiserar inte 
fenomenologen individers skilda livsvärldar utan tycks ─ outtalat ─ förutsät-
ta att deltagarna har gemensam bakgrundskunskap. I förhållande till den 
första definitionen av rationalitet (1) (se s. 67), har förhållningssättet närmat 
sig en kommunikativ handling men är fortfarande instrumentell och norma-
tiv i sitt handlande, menar Habermas. Vad detta skulle kunna betyda översatt 
till ett pedagogiskt sammanhang exemplifieras i nästa avsnitt med hjälp av 
Hugo. Därefter följer Habermas fortsatta definition och resonemang kring 
begreppet rationalitet. 

Ett exempel på ett instrumentellt och normativt handlande 
I berättelsen om Hugo skulle man kunna säga att yrkesföreträdarna för 
(för)skolan handlade utifrån dessa ovan beskrivna, rationella men instrumen-
tella och normativa förhållningssätt (citat 1 och 2 ovan om rationalitet). 
Hugo erbjöds särskolans pedagogik i vissa ämnen inom grundskolans ram. 
Psykologen hade formulerat sig på följande vis angående hur han/hon såg på 
Hugos behov. 
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….. behöver en individuell anpassning av sin skolsituation men då han har 
stor social kompetens är det viktigt att han får vara kvar i sin klass och i det 
sammanhang där han verkar trivas mycket bra (Ur berättelsen om Hugo). 

 
Mamman ställer frågan: Hur skulle vi som föräldrar tolka detta? Och vad 
skulle det komma att betyda för Hugo?  

Analogt med vad som hittills har sagts om rationalitet, enligt Habermas 
(1995/1981) definition, kan det sammanfattningsvis sägas att de olika yrkes-
företrädarna i berättelsen om Hugo har förhållit sig till den objektiva världen 
på så sätt att alla, med all sannolikhet, har talat sanning i enlighet med deras 
professionella erfarenhet. De har dessutom alla förhållit sig till den sociala 
världen genom att yrkesutövarna, utifrån det antagande jag gör med hänvis-
ning till berättelsen, har yttrat sig på ett sätt som överensstämmer med de för 
samtalssituationerna gällande normerna. Därmed skulle yttrandena kunna 
betraktas som riktiga, enligt Habermas (1995/1981). Med utgångspunkt i 
mammans frågeställning i anslutning till citatet här ovan blir dock intrycket 
att uttrycket individuell anpassning aldrig problematiserades eller analysera-
des i förhållande till de olika yrkesföreträdarnas, föräldrarnas eller Hugos 
bakgrundskunskaper, det vill säga till det som av Habermas benämns som 
livsvärld.  

Den subjektiva världen och uppriktighet   
För att ett handlande inte ska förbli normativt till sitt förhållningssätt så som 
Habermas har definierat det i citat (1), (2) och (3) kompletterar han den ob-
jektiva och den sociala världen med den subjektiva världen. Han skriver: 
(citat 4) 

Rational nennen wir auch denjenigen, der eine bestehende Norm befolgt und 
sein Handeln gegenüber einem Kritiker rechtfertigen kann, indem er eine ge-
gebene Situation im Lichte legitimer Verhaltenserwartungen erklärt. Rational 
nennen wir sogar denjenigen, der einen Wunsch, ein Gefühl oder eine Stim-
mung aufrichtig äussert,/…/indem er daraus praktische Konsequenzen zieht 
und sich in der Folge konsistiert verhält (1995/1981, s. 35)67. 

 
Habermas tillför alltså en komponent i sitt resonemang om teorin om det 
kommunikativa handlandet. Han säger att uppriktighet är viktigt för argu-
mentationen men subjektiva upplevelser måste framföras på ett förnuftigt, 
rationellt och för åhöraren begripligt sätt (Habermas, 1995/1981).  
                               

 
 

71 

67 In contexts of communicative action, we call someone rational not only if he is able to put 
forward an assertion and, when criticized, to provide grounds for it by pointing to appropriate 
evidence, but also if he is following an established norm and is able, when criticized, to justify 
his action by explicating the given situation in the light of legitimate expectations. We even 
call someone rational if he makes known a desire or an intention, expresses a feeling or a 
mood/…/by drawing practical consequences from it and behaving consistently thereafter 
(Habermas, 1984, p. 15). 



Aktoren verhalten sich rational, solange sie Prädikate wie würzig, anziehend, 
fremdartig, schrecklich, ekelhaft usw. so verwenden, dass andere Angehörige 
ihrer Lebenswelt unter diesen Beschreibungen ihre eigenen Reaktionen auf 
ähnliche Situationen wiedererkännen können (ibid., s. 36).68  

 
Enligt Habermas (1995/1981) handlar en individ rationellt i det att hon/han 
framför sina känslor på ett sådant sätt att deltagarna i ett samtal kan förstå 
den andre genom sig själv. Irrationellt handlar en individ, säger han, i det att 
han/hon uttrycker sig eller handlar på ett sätt som av andra kan uppfattas 
som märkligt eller oförståeligt. 

Wer sich in seinen Einstellungen und Bewertungen so privatistisch verhält, 
dass sie durch Appelle an Wertstandards nicht erklärt und plausibel gemacht 
werden können, der verhält sich nicht rational. (ibid., s. 37).69

 
Hur deltagarna uttrycker sig, det vill säga hur uppriktiga eller sannfärdiga de 
är, kallar Habermas för ett dramaturgiskt handlande (Reese-Schäfer, 1995). 
Kommunikativt blir handlandet när samtliga tre giltighetsanspråk ─ sanning, 
riktighet och uppriktighet ─ prövas från situation till situation. 

Habermas (1995/1981) säger att rationaliteten hos dem som deltar i en så 
kallad kommunikativ praxis, bestäms av om deltagarna kan uttrycka sig och 
finna argument för sina uttryck. Således menar Habermas att daglig kommu-
nikativ praxis där de tre giltighetsanspråken problematiseras skulle vara ett 
sätt att bearbeta motsättningar och konflikter. Det är detta problematiserande 
Habermas benämner argumentation. Att argumentera betyder också att ytt-
randen kan förändras och förbättras genom att deltagarna begrundar och 
reflekterar. Att begrunda och reflektera blir därmed nära förbundet med 
lärande, enligt Habermas (1995/1981). Innan jag kommer in på hur Haber-
mas tänker sig att det ska gå till att pröva de tre giltighetsanspråken vill jag 
göra några reflektioner kring sambandet mellan Habermas´ argumentations-
teori och lärande.  

Dialogpedagogik 
I bakgrundskapitlet redogjorde jag för hur mitt intresse för Habermas hade 
gått via den pedagogiske forskaren Paolo Freire. Här följer ett avsnitt om 
några likheter och skillnader mellan Habermas och Freire som jag funnit 
relevanta för avhandlingen. Därefter noterar jag den förskjutning som skett 
hos Habermas beträffande hans syn på rationalitet och som kan relateras till 

                               
68 Actors are behaving rationally so long as they use predicates such as ”spicy”, “attractive”, 
“strange”, “terrible”, “disgusting”, and so forth, in such a way that other members of their 
lifeworlds can recognize in these descriptions their own reactions to similar situations (ibid., 
p. 17).  
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69 Anyone who is so privatistic in his attitudes and evaluations that they cannot be explained 
and rendered plausible by appeal to standards of evaluation is not behaving rationally (ibid.). 



vad neurologen Antonio Damasio (1999) säger om känsla, förnuft och den 
mänskliga hjärnan70.   

Som jag redan nämnt finner mitt sätt att läsa Habermas likheter med Frei-
res (1972) syn på kommunikation och lärande. Freire (1972) använder be-
greppet dialogpedagogik. Dialogpedagogik handlar om att lita på bar-
net/ungdomen och deras föräldrar och till deras förmåga att resonera. Alla 
människor har rätt att utrycka och använda det som de upplever som det 
sanna ordet, men ingen kan säga det ”för någon annan”, säger Freire (ibid., s. 
90). Dialogpedagogik handlar om kritiskt tänkande. Freire (1972) skriver: 
”Bara den dialog, som kräver ett kritiskt tänkande, är också i stånd att skapa 
ett kritiskt tänkande” (ibid., s. 90). Kommunikation, dialog och undervisning 
bildar hos Freire (1972) en triad. Han säger att det inte existerar någon 
kommunikation utan dialog eftersom dialogen måste ske tillsammans med 
någon och inte för någon. Därför, hävdar han (ibid.), kan heller ingen sann 
undervisning ske utan kommunikation. Habermas (1995/1981) framhåller, 
liksom Freire (1972), vikten av det jämbördiga samtalet där ingen röst är mer 
värd än någon annans. Kommunikation är alltså det centrala för både Freire 
och Habermas. Genom kommunikation öppnar sig världen. Båda betonar var 
och ens rätt att yttra sig och bli lyssnad på. Men Habermas lägger en annan 
vikt än Freire på att kommunicera på ett sätt så att andra kan förstå. Haber-
mas lägger därmed ett stort ansvar på talaren genom att hävda att det är vik-
tigt att talaren uttrycker sig på ett begripligt sätt. Ett lika stort ansvar som 
Habermas lägger på talaren lägger han även på lyssnaren. Habermas betonar 
ömsesidigheten mellan talare och lyssnare där respekten och toleransen för 
vad som uttrycks är av central betydelse (Habermas, 1995/1981).  

Rationalitet återkommer ständigt som ett begrepp hos Habermas och jag 
vill därför uppmärksamma den förändrade syn på rationalitet och förnuft 
som Habermas gav uttryck för i Borradori (2004) då han för henne berättade 
om sina erfarenheter av terrorattacken i USA 2001. Habermas var inte i USA 
vid tidpunkten för attackerna men han hade sett bilderna på TV och en vän, 
som hade upplevt tragedin vid World Trade Center från taket på sitt hus, 
hade berättat för honom om sin upplevelse. Men det var först när Habermas 
själv kom till New York som han med hela kroppen kunde känna av det som 
inga bilder eller berättelser hade kunnat förmedla, berättade han för Borrado-
ri (2004). För första gången tycks det som att Habermas, vars teori föresprå-
kar att förståelse människor emellan går att uppnå bara de kommunicerar 
med varandra på ett förnuftigt och rationellt vis, erkänner att det finns en 
dimension av känslor som gör att människor kan förstå fast det inte går att 
sätta ord på. Jag menar att Habermas, med den nya upplevda erfarenhet han 
gav uttryck för i Borradori (2004), har synliggjort att det kan finnas förståel-
se och kunskap som inte kan uttryckas i ord utan måste upplevas. Att kun-
skap kan uttryckas på fler sätt än genom det rationellt talade eller skrivna 
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70 Se s. 70 i denna avhandling. 



ordet är ur ett specialpedagogiskt perspektiv viktigt att ta hänsyn till. Exem-
pelvis tillskriver Radley (1995) dans, musik, konst och drama känslor, kun-
skap och makt som det inte alltid går att sätta ord på. Vad dansen, bilden 
eller musiken förmedlar blir dessutom olika eftersom upplevelsen ligger hos 
betraktaren (ibid.).  

The power of presentational communication lies in it being able to articulate 
complexes of thought-with-feeling that words cannot name, let alone set 
fourth. It is a way of accessing the world, not just a means for achieving ends 
that can be named. Artistic performance in general, and bodily gesture in par-
ticular, are significant because their forms invite insight and are therefore 
unlike signs which cause us to deal with what they denote (ibid., p. 13). 

 
Hur kan dimensionen av känslor för förståelse kombineras med ett rationellt 
uttryckssätt i enlighet med vad Habermas menar är viktigt för ett kommuni-
kativt handlande i ett specialpedagogiskt sammanhang? Med ett exempel 
från ett utdrag ur en specialpedagogs beskrivning av ett samtal vill jag visa 
hur hon ger uttryck för känslors betydelse i samtal. I denna beskrivning 
handlar det om ett samtal mellan en förälder och en specialpedagog. Speci-
alpedagogen uttrycker att hon förstår vad föräldern menar, fast denne inte 
alltid tycks kunna säga det i ord.    

… vi är människor på samma nivå och jag känner det i mötet och [namn på 
förälder] känner det förstås också! Så den föräldern brukar säga: ”Nu vill jag 
att du följer med mig för du vet vad jag tänker. Ibland så blir jag så arg så då 
vet jag inte vad jag tänker och då kan jag inte säga, då säger jag att ingen fat-
tar vad jag menar!”(Specialpedagogen menar att föräldern säger så. Min 
kommentar)/…/Så jag var med som tolk för övergången till 7:an (Ur intervju 
med specialpedagog, 13/4 -2005). 

 
Enligt Habermas (1995/1981) skulle citatet ovan kunna vara en beskrivning 
av ett så kallat dramaturgiskt handlande från en förälders sida. Ett känslofyllt 
handlande, där samtalsdeltagare uttrycker sig på ett sätt så andra inte kan 
förstå, blir med Habermas definition inte en kommunikativ handling. Med 
hänvisning till den förändrade syn på rationalitet som han i Borradori (2004) 
har givit uttryck för och där känslornas roll ges betydelse, infinner sig frågan 
om förälderns sätt att samtala med hjälp av specialpedagogen skulle kunna 
exemplifiera ett möjligt scenario för en utvidgad kommunikativ handling? 
Utvidgad i den mening att förälderns känsloyttringar inte skulle behöva till-
skrivas irrationalitet om specialpedagogen tillsammans med föräldern gavs 
möjlighet att agera som jämbördiga samtalspartners i samtal mellan hem 
och (för)skola. Skulle detta kunna vara en möjlig väg att omsätta Habermas 
argumentationsteori i ett (för)skolesammanhang? 

Jag har redogjort för flera av Habermas definitioner av rationalitet efter-
som han menar att förutsättningen för det kommunikativa handlandet ligger i 
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att deltagarna kan uttrycka sig på ett förståeligt sätt. Med sina olika defini-
tioner har han velat visa att argumentation är att problematisera de tre giltig-
hetsanspråken (Habermas, 1995/1981). I följande avsnitt redogör jag för hur 
Habermas tänker sig att det ska gå till att pröva dessa. 

Proceduren – att pröva de tre giltighetsanspråken 
Habermas argumentationsteori handlar, som redan nämnts, om de tre giltig-
hetsanspråken: Att det som sägs, sägs på ett sanningsenligt och uppriktigt 
sätt (Wahrheit ─ dess motsats kan läsas som ett medvetet undanhållande av 
något eller att ljuga) ─ att det som sägs är riktigt (Richtigkeit und legitim) 
och att man menar det man säger (Wahrhaftigkeit) (Habermas, 1995/1981, s. 
148 ff). Varje yttrande måste prövas med avseende på dessa tre giltighetsan-
språk. Att pröva detta kallar Habermas för procedur och det betyder att aktö-
rerna själva, i den kontext de befinner sig, söker efter sanningsenlighet, rik-
tighet och uppriktighet. Det handlar alltså om vad som kan betraktas som en 
sanning och som riktigt i en given situation och att deltagarna blir överens 
om denna sanning och riktighet. Att kunna bedöma sanningshalten och rik-
tigheten i ett yttrande kräver att deltagarna vågar och kan och vill säga det 
som de menar. För att teorin ska vara användbar i praktiken måste man som 
deltagare i ett samtal utgå från att deltagarna talar på ett sanningsenligt och 
uppriktigt sätt. Deltagarna måste också kunna göra sig förstådda. Denna del 
kan i ett specialpedagogiskt sammanhang bli problematisk såvida inte alter-
nativa scenarier, i enlighet med exempelvis specialpedagogens citat i föregå-
ende avsnitt, skulle kunna tillämpas. Habermas säger att ingen deltagare i en 
kommunikationshandling har tolkningsföreträde. Varje situation är unik och 
vid varje tillfälle måste giltighetsanspråken prövas. I berättelsen om Hugo 
skulle det ha kunnat se ut på följande vis: 

För att problematisera det första giltighetsanspråket om Sanningsenlighet 
(Wahrheit) och om sättet att se på världen borde var och en av deltagarna i 
samtalet kring Hugo ha givits möjlighet att ge sin bild eller ’fakta’ av Hugo; 
Hugo själv, Hugos föräldrar, Hugos lärare, Hugos fotbollstränare, bonden, 
psykologen och läkaren. Denna del i proceduren förekommer, enligt min 
erfarenhet, ofta mer eller mindre i barngrupps- och elevvårdskonferenser 
genom att deltagarna exempelvis berättar vid vilka situationer som det fun-
gerar bra för barnet/ungdomen och vilka problem som har upptäckts.    

För att problematisera det andra giltighetsanspråket Riktighet (Richtig-
keit) borde deltagarna i samtalet tillsammans ha reflekterat över vilka normer 
som styrt deras bild av Hugo. Deltagarna borde ha reflekterat över vad som 
kan tänkas ha styrt var och ens sätt att tala om Hugo. Detta är inte helt lätt att 
hantera i exempelvis en barngrupps- eller elevvårdskonferens. Ett sätt att 
problematisera giltighetsanspråket kunde ha varit att var och en hade beskri-
vit sin syn på det ’goda’ barnet/eleven eller hur ’normalitet’ synliggörs i 
(för)skolan. Det som är viktigt i denna del av proceduren är att försöka förstå 
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vars och ens livsvärld. I Hugos berättelse finns flera livsvärldar som in-
teragerar med varandra och som har betydelse för hur yttranden förstås. 
Hugo och hans föräldrar har sin livsvärld. Eftersom de tillhör en familj får 
man anta att stora delar av deras livsvärld är delad men att Hugo även har en 
alldeles egen bakgrundshorisont och livsvärld. Lärarna har sin livsvärld, 
psykologen och läkaren sin. I Hugos livsvärld ingår hans fotboll, hans musi-
cerande, att han har en äldre bror med mera. I föräldrarnas livsvärld ingår att 
de har två barn, att de är man och hustru, att de har sina yrken med mera. I 
psykologens och läkarens livsvärld ingår deras respektive utbildningar, deras 
uppdrag och deras erfarenhet av utredningar och möten med barn, ungdomar 
och vuxna som av någon anledning har sökt deras hjälp. I lärarnas livsvärld 
ingår deras utbildning, uppdrag och erfarenhet av (för)skolan som system 
och deras möten med andra barn/ungdomar och föräldrar med mera. Sam-
mantaget är det en flora av bakgrundskunskap som möts i samtal kring 
Hugo. All denna kunskap och erfarenhet bildar bakgrund till vad var och en 
uttrycker som normativt riktigt. Berättelsen om Hugo uttrycker att rektor och 
lärare är deltagare i en diskurs på så vis att de utåt ser ut att uttrycka samma 
normer om vad de anser kan vara en riktig handling beträffande Hugo. Detta 
uttrycks i den delen av berättelsen då föräldrarna diskuterar Hugos svårighe-
ter med lärare och rektor efter att psykologen gjort utvecklingsbedömningen: 

Läraren betonade att det ju inte bara var Hugo som behövde hjälp och stöd 
när vi tog upp vikten av att låta Hugo få vara kvar i klassrummet med sina 
kamrater när det var undervisning./…/Rektor….menade att det var ganska 
vanligt att enskilda barn gick ifrån då och då för att få stöd hos specialläraren 
och att detta inte borde göras till ett problem…(Ur berättelsen om Hugo). 

 
Berättelsen synliggör inte att diskussioner kring normer och så kallad riktig-
het har förts. Tvärtom uttrycker beskrivningen missnöje med föreslagna åt-
gärder från familjens sida.  

För att tillgodose det tredje giltighetsanspråket behöver samtal präglas av 
en atmosfär så att alla vågar vara uppriktiga. Ingen får ta makten eller upp-
träda som om det de har att säga är viktigare eller bättre än vad någon annan 
säger, enligt Habermas (1995/1981). Ingen har tolkningsföreträde utan vars 
och ens yttrande ska vara lika mycket värda, säger Habermas vidare (ibid.). 
Hur uppriktiga vågade föräldrarna vara? Hur kan det komma sig att föräld-
rarna kände det som att det var de som var problemet? 

Som föräldrar fick vi i samband med de här mötena en känsla av att de upp-
fattade oss som problemet; att vi liksom inte ville inse Hugos svårigheter och 
vad som var bäst för honom (Ur berättelsen om Hugo). 

 
Är det möjligt för föräldrar att vara uppriktiga på en barngrupps- eller elev-
vårdskonferens med flera yrkesrepresentanter närvarande? Är det möjligt för 
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de olika yrkesrepresentanterna att vara uppriktiga? Dessa frågor belyses i de 
avsnitt som följer.    

Ett teknokratiskt förhållningssätt 
Berättelsen om Hugo, sett ur mammans perspektiv, artikulerar inte att samta-
len tycks ha förts i deliberativ anda. Det betyder inte att alla samtal har sak-
nat detta förhållningssätt. Tvärtom uttrycker mamma att föräldrarna och 
skolan var överens om att, då Hugo gick i lågstadiet, närmare undersöka vad 
svårigheterna i matematik och svenska kunde bero på. Själva tillvägagångs-
sättet skulle dock, med Habermas terminologi, kunna betecknas som tekno-
kratiskt (Habermas, 1995/1981). Carleheden (1996) använder begreppet 
”expertokrati” (s. 174) för att beskriva Habermas kritiska syn till expertkun-
skap. Detta är för Habermas en demokratifråga eftersom en så kallad exper-
tokrati ser vetenskapens och teknikens förmågor som något som ska ”vägle-
da människors handlingar och legitimera politikers makt” på bekostnad av 
etik, moral och politik (Boman, 2002, s. 120). Att ensidigt lita på vetenskap, 
så som Habermas menar att den västerländska människan gör, är att inta ett 
kognitivt-instrumentellt förhållningssätt (ibid.). Att inta detta förhållningssätt 
i (för)skolan kan betyda att barnets, föräldrarnas eller olika yrkesgruppers 
perspektiv inte beaktas och att den demokratiska processen vad gäller beslut 
om åtgärder avstannar. Att vara kritisk till teknokratin eller expertokratin är, 
som jag läser det, inte samma sak som att vara kritisk till experter. Experter, 
i Hugos berättelse psykolog och läkare, behöver i (för)skolans värld ibland 
perspektiviseras mot föräldrars och lärares perspektiv men med Habermas 
får det inte vara så att makt och strategiska intressen spelar huvudrollen 
(ibid.). Att det för Hugos del kan ha handlat om ett kognitivt-instrumentellt 
förhållningssätt och inte om ett kommunikativt handlande i Habermas me-
ning visas i berättelsen, enligt mitt sätt att resonera, genom den tyngd som 
WISC-utredningen men även undersökningen på barnsjukhuset uppfattades 
ha fått. Frånvaron av deliberativa samtal blir tydlig i den delen av berättelsen 
då föräldrarna ifrågasatte de åtgärder som i klassrummet vidtogs för Hugo. 
Läraren ville inte ta en diskussion kring alternativa åtgärder utan ’stängde’ 
diskussionen genom att fråga om föräldrarna tänkte ta över ansvaret för Hu-
gos kunskapsinhämtning.  

Jag kommer också ihåg att hon frågade oss, när vi insisterade på detta [att 
Hugo skulle få vara kvar i klassrummet. Min kommentar], om hon skulle tol-
ka det så att vi nu tog över ansvaret för Hugos kunskapsinhämtning (Ur be-
rättelsen om Hugo). 

 
Ytterligare belägg för att ett kognitivt-instrumentellt förhållningssätt kan ha 
varit dominerande för Hugo och hans skolgång visas, enligt min mening, i 
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den fras där föräldern undrar hur de skulle tolka sammanfattningen av 
WISC-utredningen.  

Hur skulle vi som föräldrar tolka detta? Och vad skulle det komma att betyda 
för Hugo? (Ur berättelsen om Hugo). 

 
Av berättelsen framgår inte att de tre giltighetsanspråken hade problematise-
rats. Skulle detta överhuvudtaget ha varit möjligt? Det för oss in i nästa av-
snitt, kritiken av teorin, och om möjligheterna att kunna göra bruk av den. 

Kritik mot Habermas teori om det kommunikativa handlandet 
Sivertun (2006) har kritiserat Habermas teori för att vara för utopisk eller, 
som han skriver, för optimistisk (s. 88). Teorin förutsätter, enligt Sivertun, 
kompetenta talare som kan argumentera med andra och tillsammans pröva 
de tre giltighetsanspråken. Detta är, menar Sivertun, orealistiskt i ett skol-
sammanhang eftersom det i samtal mellan lärare och barn/ungdomar 
och/eller med deras föräldrar finns en inbyggd asymmetri. Denna asymmetri 
finns där implicit eftersom lärare står i en outtalad maktposition gentemot 
hemmet (ibid.). Än tydligare blir dominansproblemet, hävdar Sivertun 
(2006), om man ser på frågan som ett klassproblem där de ’svagare’ grup-
perna inte har samma tillgång till det dominerande kapitalet som de ’starka-
re’ grupperna har. Dominerande kapital kan exempelvis vara utbildning, men 
även den livsvärld och därmed bakgrundskunskap en individ har. Domine-
rande blir den när erfarenhet och kunskap tillskrivs makt. Kylhammar och 
Battail (2006) menar, till skillnad från Sivertun (2006), att detta inte är en 
klassfråga utan en fråga om elitens makt. Eliten företräds, enligt Kylhammar 
och Battail (2006), av alla klasser. Istället för att tala om ’svaga’ barn borde 
(för)skolan, sett till detta perspektiv, belysa situationer som möjliggör eller 
hindrar delaktighet för alla barn, ungdomar och vuxna och som motverkar 
marginalisering av grupper och individer. 

De asymmetriska talsitutionerna 
Habermas (1995/1981) är inte omedveten om att det förekommer asymmet-
riska talsituationer. Han nämner exempelvis de samtal som förekommer 
mellan läkare och patient, mellan terapeut och patient och säger att förutsätt-
ningarna för en deliberativ diskurs, i sådana samtal, först kan sägas vara 
uppfylld i det att terapin har lett till en lösning accepterad av alla. Utifrån 
Habermas sätt att resonera kring diskurs skulle därmed det specialpedago-
giska samtalet kunna föras till denna kategori vilket inte betyder att jag me-
nar att specialpedagogiska samtal är detsamma som terapeutiska samtal. 
Däremot kan den asymmetriska talsituation ─ som ofta synliggörs i exem-
pelvis barn- eller elevvårdkonferenser i form av ett föräldrapar och flera, 
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olika yrkesföreträdare i en och samma situation ─ placera en del specialpe-
dagogiska samtal i den kategori som, enligt Habermas, innehåller en slags 
ofrånkomlig asymmetri. Dessa typer av samtal skulle då inte kunna vara 
kommunikativa, eftersom de kräver någon form av strategiskt handlande. 
Men om en lösning har uppnåtts som accepteras av alla, då har deltagarna, 
enligt Habermas (ibid.), i slutändan förstått varandra därför att personerna 
har förhållit sig rationella genom att de har reflekterat över det sagda. Att det 
är möjligt att först bedöma förutsättningarna för en diskurs, enligt Habermas 
definition av diskurs, när samtalet är lyckosamt slutfört handlar då om att 
deltagarna i slutändan delar sättet att se på omvärlden och att de delar nor-
mer om vad de anser vara rätt och riktigt.  

Även med hänvisning till Sivertuns (2006) resonemang om att det finns 
en inbyggd asymmetri i (för)skolan, kan antagandet göras att specialpedago-
giska samtal ofta är asymmetriska till sin utformning. Det borde dock finnas 
förutsättningar för kommunikativt handlande om man ser till den betoning 
av procedur som Habermas (1995/1981) gör. Konsensus om proceduren är 
målet, inte konsensus om innehållet (Habermas, 1995/1981, s. 48). Men, 
säger Habermas (2007) vidare, all kommunikation har som sin grund att de 
som kommunicerar med varandra vill förstå varandra. Språket har en ”ge-
menskapsstiftande kraft” (ibid., s. 19). Och därmed uppfattar jag att Haber-
mas menar att konsensus om innehållet blir ett indirekt mål.  

Den feministiska kritiken 
Den feministiska poststrukturella teorin har kritiserat Habermas för att inte 
tillräckligt ta hänsyn till den feministiska rörelsen i sin teori om det kommu-
nikativa handlandet. Hekman (1990) skriver exempelvis att när Habermas 
förordar kvinnlig frigörelse så ska detta resultera i att kvinnan ska bli som 
den modernistiske mannen; rationell, autonom och objektiv (ibid., s. 162). 
Habermas värld är den maskulines värld av subjektivitet och rationalitet, 
hävdar Hekman (1990). Även Fraser (2003) kritiserar Habermas för ”en 
begreppslig dissonans mellan kvinnlighet och de dialogiska förmågor som är 
centrala i Habermas föreställning om medborgarskap” (s. 75). Hon skriver 
att medborgarskap i Habermas tappning betyder att individen tillskrivs en 
förmåga att delta på jämlika villkor med andra i en dialog och att detta krä-
ver förmåga att tala och förmåga att samtycka. Kort sagt betyder det att tala-
re måste kunna ta ställning till det sagda genom ett ja eller ett nej (Habermas, 
1995/1981). Likt Hekman (1990) menar Fraser (2003) att dessa förmågor är 
förbundna med klassisk, västerländsk manlighet. När Fraser kritiserar Ha-
bermas gör hon det med fokus på att han inte säger något om kön i Theorie 
des kommunikativen Handelns. Däremot säger Fraser (2003) att hon sympa-
tiserar med Habermas metodologiska avsikt att sammanföra det så kallade 
objektiva yttre med ett subjektivt, tolkande perspektiv (min emfas). Det är 
just den metodologiska sidan av Habermas teori som jag tagit i bruk, då jag 
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analyserat samtal. Den kritik, som Sivertun (2006) och flera feministiska 
teoretiker71 framför, behöver emellertid beaktas. Exempelvis menar Hekman 
(1990), Fraser (2003) men även Benhabib (1992) att Habermas skiljelinje 
mellan det offentliga och det privata behöver ifrågasättas därför att denna 
skiljelinje, enligt det feministiska tänkandet, osynliggör kvinnorna. Privata 
angelägenheter, dit barnuppfostran och hushållsarbete hör, och som av tradi-
tion varit typiska kvinnosysslor har i Habermas teori, enligt Benhabib 
(1992), osynliggjorts. Kvinnan definieras därmed, enligt Hekman (1990) och 
Fraser (2004), som underlägsen mannen. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att, likt Benhabib 
(1992, 2004), hävda att samtal inte kan inskränkas till offentliga frågor och 
utesluta så kallade privata angelägenheter. Var går gränsen, kan man fråga 
sig? Vem avgör vad som är offentligt och vad som är privat? Benhabib 
(1992) menar, i sin förskjutning av Habermas teori, att ett strategiskt hand-
lande ibland kan vara nödvändigt. Hon frågar sig om en samtalsdeltagare, 
som på djupet tror att den rådande uppfattningen i en fråga moraliskt känns 
fel, inte skulle övertyga de andra om sin åsikt? (ibid.).  

En ’sanning’ är alltid en preliminär sanning    
Människan kan skapa sig en bättre värld genom att vara delaktig i den de-
mokratiska processen, säger Habermas i Borradori (2004). Genom delibera-
tiv demokrati, där författningen bestäms genom en otvungen kommunikation 
och där konsensus görs till en möjlighet genom argumentation, kan ord upp-
höjas till ’fakta’, menar Habermas (ibid.). Men hur länge kan ett ord eller ett 
begrepp förbli ’fakta’? Måste inte orden hela tiden konstrueras och på nytt 
bedömas? Hur medvetandegör vi det tysta och det outtalade? 

Sett utifrån berättelsen om Hugo kan följande frågor ställas: Vilken inne-
börd gav personerna, som fanns runt Hugo, de ord och begrepp som använ-
des av exempelvis psykolog och läkare? Vad fanns outtalat eller vad skym-
des och diskuterades därmed aldrig? Berättelsen ger intrycket att de veten-
skapliga sanningar som hävdades i berättelsen om Hugo ─ i form av resultat 
av WISC-test och psykologiska och medicinska undersökningar på ett barn-
sjukhus ─ inte sågs som de preliminära sanningar som Kylhammar och Bat-
tail (2006) hävdar att vetenskapliga sanningar är. Med detta vill jag säga att 
undersökningar av dessa slag kan vara nödvändiga inom (för)skola därför att 
ett problem kan behöva olika, möjliga förklaringsmodeller. Den biologiska 
medfödda variationen (Pinker, 2006) ifrågasätts inte men ’sanningen’ måste 
perspektiviseras (Sivertun, 2006) och konfronteras med andra meningar i en 
offentlig diskussion mellan olika yrkesföreträdare, barn/ungdomar och deras 
föräldrar. Att artikulera argument och motargument är, enligt Kylhammar 
och Battail (2006), nödvändigt för att inte den intellektuella processen ska 
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avstanna. Kommunikation är grundläggande för den demokratiska proces-
sen. Det hävdar bland annat Habermas (1995/1981) men även Kylhammar 
och Battail (2006).  

Jag inledde denna avhandling med att peka på att några av de problem 
som berör barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd handlar om att samtal 
ofta förs på ojämlika villkor och att sättet att föra samtal inte problematiseras 
(Hjörne, 2004; Englund, 2003, 2004, 2007; Roth, 2003, 2004). I samman-
hanget har jag också uppmärksammat specialpedagogens roll. I berättelsen 
om Hugo uttrycks att specialpedagogen inte tillskrevs någon aktiv roll i arbe-
tet och samtalet kring Hugo. 

På min fråga om inte specialpedagogen skulle ha direkt kontakt med Hugo 
var svaret det att hon behövdes i ”gula villan” dit barn med diagnoser och 
kraftiga störningar gick. Så specialpedagogen träffade vi aldrig mer efter det-
ta möte. Idag kan jag tycka det var märkligt inte minst med tanke på att det 
inte upprättades någon dialog eller handledning mellan henne och de två lä-
rarna som kom att ha hand om Hugo i den lilla gruppen (Ur berättelsen om 
Hugo). 

 
Kan det vara så, som Damasio (1999) hävdar, att västerländsk naturveten-
skaplig inspirerad forskning, med sin strävan efter träffsäkra diagnostiska 
metoder och effektiva behandlingar, har försummat medvetandet och därmed 
dialogen som medel för kunskap? Hade Hugos skolgång sett annorlunda ut 
om (för)skolan hade beaktat fler perspektiv?  

Ett kunskapsteoretiskt perspektiv 
Valet av forskningsansats och teorianknytning ska förstås med utgångspunkt 
taget i ett konstruktionistiskt72 perspektiv. Föreställningen om konstruktio-
nismen som teori varierar. Begreppet syftar ofta på olika saker beroende på 
vem som använder det. Bartolo et al. (2007) menar exempelvis att ett sätt att 
strukturera det konstruktionistiska begreppet är att ”skilja mellan psykolo-
gisk och social kunskapskonstruktion” (ibid., s. 112). Den psykologiska kon-
struktionen förknippas, enligt författarna, ofta med Jean Piagets teorier och 
den socialkonstruktionistiska förknippas med Lev Vygotskys teorier (ibid.). 
Att förstå kunskap och lärande som en aktiv process framstår dock som ett 
huvuddrag. Ginsburg (1997) formulerar idén på följande vis: 

 
The main point of constructivism is that humans actively construct their 
knowledge rather than receive it, fully formed, from external sources, which 
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det förstnämnda eftersom jag anser att det begreppet är mer precist än konstruktivism, som jag 
uppfattar som en mer generell beteckning. Ett sätt att tänka kring dessa två varianter av ’is-
mer’ finns att läsa i Linell (2006, s. 154).  



include the physical world and the various forms of social wisdom which 
range from other persons to language, schooling, or television. Humans use 
information from these various sources to create theories of the world, meth-
ods for overcoming physical and social obstacles of various sorts, concepts of 
other people and of society, and modes of problem solving./…/ 

Constructivist theorists stress different aspects of the process./…/Yet, de-
spite the many forms and styles of constructivism, and the theoretical dis-
agreements, there is widespread consensus among psychologists that the 
child does not develop concepts and ways of thinking primarily because the 
world imposes them, parents or teachers inculcate them, culture provides 
ways of thinking about them, or the mind innately contains them. Instead, the 
child actively uses information from the world, the lessons provided by par-
ents and schools, the cultural legacy, and the species´ biological inheritance 
as bases for constructing knowledge./…/ 

…incorporating constructivism deeply into our thinking requires that we 
always recognize that the child´s way (and those of other people) may not be 
ours. The child may see the world differently, approach it differently, under-
stand it differently (Ginsburg, 1997, pp. 58 – 60).  

  Kunskap(ande) som en aktiv och social handling 
Att förstå kunskap som ”producerad genom konstruktion” (Dahlberg, Moss 
& Pence, 2001. s. 10) betyder, enligt mitt sätt att läsa, att det passiva sub-
stantivet kunskap förskjuts till ett aktivt verb; kunskapande. Det betyder 
vidare att kunskapande ses som en subjektiv, icke neutral handling. Lather 
(1991) skriver: 

[Pedagogy]…denies the teacher as neutral transmitter, the student as passive, 
and knowledge as immutable material to impart. Instead, the concept of 
pedagogy focuses attention on the conditions and means through which 
knowledge is produced (p. 15). 

 
Att förhålla sig till kunskapsskapande som en aktiv process finner stöd hos 
Freire (1972), Habermas (1995/1981, 2007), Lather (1991), Ginsburg 
(1997), Dahlberg et al., (2001), Lenz Taguchi (2004), Linell (2006), Carle-
heden (2007) och Englund (2007b). Uppfattningen, att våra verklighetsbilder 
och vår omvärldsuppfattning formas genom att vi i kommunikation och tän-
kande gestaltar eller konstruerar dem språkligt, ansluter till socialkonstruk-
tionismen som idé (Linell, 2006). Linell understryker, liksom Ginsburg 
(1997), att det finns många läsningar av vad socialkonstruktionismen innebär 
och de forskare, som jag ovan har hänvisat till gör delvis olika läsningar av 
kunskap som sociala konstruktioner.   

’Verkligheten’ och språket 
Det som förenar dem är att ’verkligheten’, kunskapen och språket inte går att 
skilja på (Linell, 2006). Det är begreppen och språket och vårt sätt att använ-
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da begreppen som bidrar till vår förståelse av omvärlden (ibid.). Omvärlden 
förnekas inte, människans biologi förnekas inte men det är vilken mening jag 
tillskriver begreppen som blir det väsentliga i kunskapandet (Dahlberg et al., 
2001). Berger och Luckmann (2003/1979), som på 1960-talet resonerade om 
vikten av att undersöka hur ’verkligheten’ konstruerades, hävdade att ’verk-
lighet’ och kunskap blir olika därför att sättet som människan förstår sin 
’verklighet’ på beror på hans/hennes specifika sociala kontext. Exempelvis 
jämför de den tibetanske munken med en amerikansk affärsman och menar 
att deras ’verklighetsbilder’ förmodligen skiljer sig åt. Detta resonemang kan 
jämföras med Habermas livsvärldsbegrepp; vi förstår vår omvärld i förhål-
lande till den bakgrundskunskap vi socialiseras in i och som kan uppfattas 
som så självklar och djupt rotad i oss att vi knappt ägnar det en tanke. Över-
förs resonemanget till (för)skolans värld kan det vara rimligt att tänka att 
flickan/pojken som är uppvuxen på en lantgård där fysiskt arbete går före 
exempelvis bokläsning har en annan verklighetsbild än flickan/pojken som 
är uppvuxen i familjen där bokläsning är en syssla lika viktig som fysiskt 
arbete. Linell (2006) säger, liksom Dahlberg et al. (2001), att idén att se på 
’verkligheten’ och kunskapande som en social konstruktion inte handlar om 
att förkasta vetenskaplig kunskap eller att vi föds som oskrivna blad (Pinker, 
2006). Det handlar inte heller om att förneka tingen eller att det finns barn, 
ungdomar och vuxna som har svårt för att lära sig läsa eller skriva eller att vi 
föds och dör (Dahlberg et al., 2001; Potter, 1996). Men vetenskaplig kun-
skap ─ det må vara kunskap om vilken betydelse generna sägs ha för den 
mänskliga variationen eller forskning som säger att vi kan träna hjärnan 
(Pinker, 2006) ─ handlar om vilken betydelse individen tillskriver kunska-
pen, hur kunskap och omvärlden kan förstås och att det går att förstå på olika 
vis. Linell (2006) skriver: 

Saken är ju den att en ontologisk realism (d.v.s. antagandet att omvärlden 
finns ”där ute”) mycket väl kan förenas med insikten att kunskap om omvärl-
den (”verkligheten”) är kommunikativt erövrad och gestaltad. Den begrepps-
liga gestaltningen sker i och av omvärlden (Linell, 2006, s. 158).  

 
Den kontextuella variant av socialkonstruktionismen, som Linell (2006) 
förespråkar, påminner om Habermas sätt att tala om den objektiva, sociala 
och den subjektiva världen. Därför kan socialkonstruktionismen väl förenas 
med Habermas teori om det kommunikativa handlandet eftersom menings-
skapande alltid sker i situationen och i ljuset av de erfarenheter, vanor och 
förväntningar vi omger oss med (jfr Linell, 2006, s. 160 ff).  

Samtal och texter måste studeras i ett kommunikativt sammanhang ─ en 
kontext, hävdar Linell (2006), något jag tagit fasta på då analysmodellen för 
denna avhandling skapades. Analysmodellen presenteras i kapitel 4. 
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Den kontextberoende verklighetsbilden 
Att verklighetsbilden ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kommer att 
variera därför att den är beroende av en specifik, social kontext, hävdade 
även Berger och Luckmann (2003/1979). Dahlberg et al. (2001) utvidgar 
resonemanget kring varför verklighetsbilden varierar. De menar att den är 
”kontextberoende i relation till tid, rum och kultur och varierar alltefter 
klass, kön och andra socioekonomiska förhållanden” (Dahlberg et al., 2001. 
s. 76). Olika verklighetsbilder kan därmed ge upphov till olika ’sanningsbil-
der’, något som redan har berörts i förra avsnittet. Walkerdine (1989) menar 
att en viktig fråga att ställa sig är hur en ’sanning’ har blivit till en ’sanning’ 
samt vilka effekter denna sanning har fått. Vilka ’sanningar’ uttrycks till 
exempel om barn/ungdomar i behov av särskilt stöd? Vilka effekter kan des-
sa ’sanningar’ få på barnen/ungdomarna och/eller på pedagogers handlande i 
skola och förskola? Jag menar att detta blir viktiga frågor för (för)skolans 
yrkesutövare att förhålla sig till. Frågan som skulle kunna ställas är om ore-
flekterad undervisning konstruerar barn och ungdomar i behov av särskilt 
stöd? Jag menar att Sivertun (2006) i sin studie kring social utslagning har 
visat att så skulle kunna vara fallet. Han menar att skolan ofta arbetar med en 
verklighetsbild som skiljer sig från många barns och ungdomars upplevelse 
av verkligheten. Om den kunskap som skolan vill förmedla inte uppfattas 
som meningsfull av barn och ungdomar tenderar skolans personal att disku-
tera elever i termer av att de saknar ”intellektuell förmåga” (ibid., s. 74). 
Skolan ─ och då menar Sivertun (2006) framförallt yrkesprogrammen i 
gymnasiet ─ har övergivit kunskapande i ett holistiskt sammanhang där teori 
och praktik skulle kunna ingå i en ”begriplig och meningsfull orienterings-
kunskap” (ibid.). Sivertun (2006) hävdar att skolpersonalens diskussioner 
kring många yrkeselevers problem med de teoretiska ämnena istället handlar 
om ett dominansproblem, där teoretisk kunskap ses som dominerande över 
praktisk kunskap. Detta i sin tur kan ge en föreställning om vissa elevgrup-
pers dominans över andra elevgrupper (ibid.). Han förespråkar att skolans 
verksamhet bör diskuteras mellan deltagare med skiftande sociala erfarenhe-
ter och mellan olika yrkesgrupper. Det är viktigt, säger han, att  

…olika erfarenheter och perspektiv ges möjligheter till presentation och jäm-
förelser. En perspektivisering innebär att olika ”synvinklar” (perspektiv) 
överblickas och görs möjliga att jämföra, exempelvis med pedagogiska medel 
(ibid., s. 76). 

 
Att, i likhet med Dahlberg et al. (2001), Linell (2006) och Sivertun (2006), 
se ´sanning´ eller ´verklighet´ som kontextberoende i relation till tid, rum, 
kultur, etnicitet etcetera betyder att ’verkligheten’ kan uppfattas på olika vis 
av barn/ungdomar och vuxna och att det är till olikheten vi måste förhålla 
oss. I (för)skolan finns barn som exempelvis har svårt för att lära sig läsa och 
skriva. Barnets svårigheter konstrueras i den kontext barnet befinner sig, 
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vilket inte betyder att (för)skolan förnekar existensen av problem eller dess 
eventuella biologiska orsaker. Men att problematisera den tilltagande dia-
gnostiseringen och medikaliseringen av barns och ungdomars problem, som 
till exempel Börjesson (2001) 73 och Gustafsson (2001) 74 gör, är enligt min 
uppfattning att rikta strålkastaren mot frågor som: Hur blir ett ’problem’ ett 
problem? För vem är det ett problem och vem avgör det? Med andra ord blir 
talet om ett ’problem’ som ett problem därmed en social konstruktion. De 
olika sätten att förstå och att prata om ’problemen’ får därmed konsekvenser 
eftersom sättet att förstå är beroende av perspektivval (Cicchetti & Coen 
(Eds), 1995; Skidmore, 1996; Haug, 1998; Hellström, 1994, 1999; Heimdahl 
Mattson, 2001; Guralnick (Ed.), 2002; Dahlberg et al., 2001; Helldin, Luciet-
to & Völkel, 2003; Nilholm, 2003; Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Rana-
gården & Jacobsson, 2005; Björck-Åkesson & Nilholm (red.), 2007; Fisch-
bein, 2007, 2007a).  

Att betrakta kunskap som en social konstruktion handlar, som redan 
framgått, om vilken mening jag tillskriver kunskapen, säger Dahlberg et al. 
(2001) men även Lather (1991). Kunskap(ande) sker i samspel med andra, 
något som inte är någon ny kunskap75. Men att betrakta kunskap(ande) med 
hjälp av kommunikationsteoretiska perspektiv kräver ett förhållningssätt där 
egna erfarenheter hela tiden måste omprövas. Det kräver vidare att beslut, 
som exempelvis tas i en elevvårds- eller barngruppskonferens, ”föregås av 
en demokratisk argumentationsprocess vars poäng är intersubjektivitet” 
(Helldin et al., 2003, s. 25). Det betyder, att samtal och argumentation måste 
präglas av ett förhållningssätt av gemenskap och solidaritet där alla röster är 
lika viktiga (ibid.). Jag anser att detta väl stämmer överens med grundförut-
sättningarna för ett kommunikativt handlande enligt Habermas (1995/1981) 
och som Helldin et al. (2003) benämner att ”perspektivisera perspektiven” 
(s. 26). Lenz Taguchi (2004) använder uttryckssättet ”gå i motstånd” mot 
dominerande diskurser vilket betyder att ”göra olikheten, maktproducerandet 
och motståndet i både materialet och i det som sägs mellan deltagarna, dels 
synligt, dels produktivt i processen” (s. 191). I likhet med Habermas menar 
Lenz Taguchi (2004) att samtalsdeltagarna ”gemensamt gör ett etiskt ställ-
ningstagande om alla utsagors och personers lika värde och rätt att ta plats i 
kommunikationen. Utgångspunkten är alltså ömsesidig respekt” (ibid.). 
Oavhängigt uttryckssätt handlar det ur ett specialpedagogiskt perspektiv om 
att argumentera för och emot olika förklaringsmodeller eller föreslagna åt-

                               
73 Börjesson (2001) skriver: ” Gränsen för det avvikande är aldrig objektivt klar och motive-
rad. Snarare handlar det om att experter på mänsklighet är samhällsmoralens väktare mot det 
oönskade” (s. 92). 
74 Gustafson (2001) skriver att det är ”lättare att ange antalet barn med diagnostiserade neuro-
psykiatriska avvikelser än att ange antalet barn med god förmåga att leka, lära, älska och 
förvänta sig gott”.(s. 26). Vidare skriver han att det är ”vi som väljer den egenskap eller den 
förmåga vi vill mäta” (s. 27).   
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gärder. Att poängen med argumentation är intersubjektivitet betyder att för-
ståelse behöver föregås av vad Niklasson (2007) kallar för en minsta gemen-
sam uppfattning. Deltagarna i en samtalssituation i (för)skolan behöver bli 
överens om vad de vill med samtalet och hur de vill genomföra det. Syftet 
med samtalet blir därmed viktigt, men därefter är det angeläget att det hand-
lar om, som Sivertun (2006) påpekar, ”vart vi är på väg och vilka förslag 
som reses till hur vi ska komma dit” (s. 75). 

Socialkonstruktionismen som perspektiv – sammanfattande 
reflektion 
Avsikten med detta avsnitt är att lyfta fram en del av de begrepp jag redo-
gjort för i teorikapitlet och som är viktiga att beakta, ställt i relation till syftet 
för denna avhandling. Avsnittet kan därmed läsas som en sammanfattning av 
de teoretiska utgångspunkter som jag hittills har presenterat. 

Den begreppsbas som är viktig för analysen men även för resultatdiskus-
sionen är process och procedur, relation, interaktion, dialog, kommunikation 
fri från makt och tvång, mänskliga möten, ömsesidighet, meningsskapande, 
att förstå kunskap(ande) och förståelse som kontextberoende. 

Kunskapande förstås som en process hos barnet/eleven liksom hos peda-
gogen (Dahlberg et al., 2001). Kunskap förstås därmed som ”en konversa-
tion utan slutpunkt”(ibid., s. 90). Det är alltså relationen som sätts i fokus för 
kunskapandet, enligt författarna. Detta sätt att se på lärande och kunskap har 
likheter med Freires (1972) syn. Han menar att lärande och kunskap sker i 
interaktion, genom dialog, där det kritiska tänkandet sätts i förgrunden. I 
enlighet med vad jag tidigare skrivit om Habermas, är interaktion och dialog 
även för honom en förutsättning för kritiskt tänkande och lärande. Freire 
(1972), betonar ömsesidigheten mellan lärare och elev där parterna lär av 
varandra. Habermas betonar proceduren för dialogen (Habermas, 
1995/1981; Carleheden, 1996, 2007). Likheten mellan Freire (1972), Ha-
bermas (1995/1981), Dahlberg et al., (2001), Linell (2006) och Englund 
(2007b) är att utan relation och mänskliga möten kan ingen dialog och inget 
kunskapande komma till stånd. Habermas (1995/1981) betonar att dialogen 
och kommunikationen måste vara fri från makt och tvång något som även 
Freire (1972) menar är viktigt. Dahlberg et al. (2001) kallar dialogerna för 
meningsskapande och betonar det mänskliga mötet som pedagogikens bas. 
Utgångspunkten i denna kunskapande process blir den konkreta mänskliga 
erfarenheten istället för övningar i att lära sig kategorisera, kartlägga och 
abstrahera (ibid.). Av detta följer att kunskap och förståelse ses som kontext-
beroende (Linell, 2006; Dahlberg, et al. 2001; Potter, 1996; Lather, 1991).   
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Individen som social konstruktion 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet speglar hur barnet/ungdomen ─ 
eller som i mitt analysmaterial specialpedagogen ─ konstrueras i förhållande 
till omvärlden och vilken mening individen ger denna konstruktion. Lenz 
Taguchi (2004) framhåller att individens konstruktion av sig själv hänger 
samman med omgivningens konstruktion av densamma.  

Vem jag är eller blir, eller ibland till och med känner att jag kan välja att 
vara, beror på vilket sammanhang jag befinner mig i och vilka människor jag 
där träffar. Vilken blick de har på mig och vilken blick jag har på dem (Lenz 
Taguchi, 2004. s. 59); 

 
Beskrivningen av Hugo synliggör hur man utifrån olika perspektiv skulle 
kunna förstå Hugo som en pojke med problem och/eller som en pojke med 
möjligheter. Betraktat ur skolans perspektiv skulle det kunna se ut som att 
vetenskapen talade om att Hugo var en pojke med en lindrig funktionsned-
sättning. Betraktad ur hemmets perspektiv, bondens och fotbollslagets per-
spektiv skulle Hugo kunna ses som det kompetenta barnet eller, för att an-
vända uttryck ur Dahlberg et al. (2001), en medkonstruktör. Att förstå Hugo 
som en social konstruktion betyder inte att man förnekar honom och hans 
uppväxt som ett biologiskt faktum, något som jag också poängterat tidigare. 
Däremot är sättet på vilket man förstår honom socialt bestämt. I enlighet 
med Dahlberg et al. (2001) blir Hugo därmed inte bara ett slags barn utan 
många slags barn. Detta för oss till avsnittet om konstruktionen av special-
pedagogens yrkesroll.  

Konstruktionen av specialpedagogens yrkesroll 
Redan i inledningen till denna avhandling har jag kort redogjort för mitt val 
av begreppet konstruktion av yrkesroll (se fotnot 10). Jag vill med begreppet 
markera att yrkesrollen inte ska ses som given och statisk utan som föränder-
lig beroende på situation och kontext. Tidigare i detta kapitel har jag redo-
gjort för Habermas syn på hur vi blir medvetna om oss själva genom andra 
(Habermas, 2007).  

Den specialpedagogiska yrkesrollen kan förstås med hjälp av Habermas 
språkteori (Habermas, 1995/1981, s. 152 del II; 2007d s. 87 ff). En individ 
skapar sin identitet genom den sociala värld han/hon ingår i och genom den, 
av yttre världens fakta och normer, avgränsade subjektiva värld till vilken 
individen har ett privilegierat tillträde. Detta formuleras av Habermas på 
följande vis:  

Der Heranwachsende bildet in dem Masse eine Identität aus, wie sich für ihn 
eine soziale Welt, der er angehört, und komplementär dazu eine von der Aus-
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senwelt der Tatsachen und Normen abgegrenzte subjektive Welt konstituiert, 
zu der er einen privilegierten Zugang hat (Habermas 1995/1981, s. 152, II.). 
    

Den sociala världen kan ses som den yttre världen där fakta och normer arti-
kuleras och den subjektiva kan ses som den inre och identiteten kan bara 
förstås som den oupplösliga enhet dessa världar utgör (ibid.).  

I relation till den objektiva världen eller yttre världen har specialpedago-
gen att förhålla sig till det sammanhang och de omständigheter han/hon ingår 
i. Till den yttre världen hör även den utbildning och examensförordning där 
det står vad en specialpedagog förväntas ha kunskap om samt eventuella 
arbetsbeskrivningar som finns. Specialpedagogens förhållande till den socia-
la världen bör, i enlighet med Habermas (1995/1981, del II), också förstås 
som dess relation till de förväntningar som finns från kollegor, andra yrkes-
företrädare, föräldrar, barn etcetera. I relation till denna yttre värld ställs 
specialpedagogens subjektiva värld. Det betyder att, även om specialpeda-
gogen betraktas som pratsam eller tystlåten, kan detta drag försvagas eller 
förstärkas genom till exempel situationer, omgivning, bemötande med mera. 
Följande citat är, enligt min mening, en beskrivning av ett holistiskt synsätt 
där det individuella och det kollektiva, det gemensamma och det privata 
bildar en oupplöslig helhet. 

Också rationella handlingsförklaringar utgår från att aktörer, när de fattar be-
slut, är infogade i ett bestämt sammanhang och i bestämda levnadsomstän-
digheter. De handlande står inte utanför världen, så länge de låter sin vilja be-
stämmas av vad som står i deras makt och vad de finner för riktigt. De är be-
roende av sitt kunnandes organiska substrat, av sin livshistoria, sin karaktär 
och sina färdigheter, av den samhälleliga och kulturella omgivningen och inte 
minst av de aktuella omständigheterna i handlingssituationen./…/ Upphovs-
mannen identifierar sig med den egna organismen, den livshistoria och kultur 
som präglar hans beteende, de egna motiven och färdigheterna. Och subjektet 
som fäller omdömen inkluderar alla yttre omständigheter, så länge dessa är 
relevanta som begränsningar och möjligheter (Habermas 2007d, s. 88). 

 
Enligt Habermas språkfilosofiska rollteori byter deltagare i en kommunikativ 
praxis ständigt roller därför att dessa samtidigt är både talare och åhörare 
men även iakttagare. ”Vi är iakttagare och kommunikationsdeltagare i en 
och samma person” (ibid., s. 94). Hela Habermas argumentationsteori går ut 
på denna samtidighet ─ det yttre är samtidigt det inre, samtalsdeltagaren är 
både talare, åhörare och iakttagare och en till synes objektiv beskrivning är 
samtidigt subjektiv (ibid., s. 94). 

Specialpedagogens yrkesroll, sett ur Habermas perspektiv, kan inte för-
stås utifrån en på förhand definierad identitet utan yrkesrollen blir ’olika’ 
beroende på sammanhang och personlighet. Den beskrivning som nu följer 
ska läsas som ett sätt att omsätta Habermas språkteoretiska rollteori till ett 
praktiskt, pedagogiskt sammanhang. 
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Mitt sätt att använda begreppet konstruktion av en yrkesroll tar sin ut-
gångspunkt i Habermas språkteori och innefattar tre kompletterande be-
grepp. Det ena är subjektspositioner som markerar att det är diskursen, eller 
det språkliga sammanhang (kontexten) som individen är en del av, som talar 
om hur han/hon förhåller sig i olika sammanhang. Därmed betonas att en 
individ kan komma att tänka, tala och agera utifrån olika subjektspositioner 
på en och samma gång (Lather, 1991; Davies, Dormer, Gannon, Laws, Roc-
co, Lenz Taguchi & McCann, 2001; Lenz Taguchi, 2004; Bergström & Bo-
réus, 2005). Exempelvis innebär begreppet subjektsposition för min del att 
jag på en och samma gång är kvinna, forskare, specialpedagog, förälder, 
hustru, mormor och syster. Varje subjektsposition tillhandahåller ett slags 
filter. Beroende på vilken subjektsposition som jag talar och/eller handlar 
från ser jag på världen genom olika slags filter (ibid.). Detta sätt att resonera 
säger att det är diskursen som skapar positionen och positionen som be-
stämmer utrymmet för subjektets handlingsutrymme (Lather, 1991; Davies 
et al., 2001; Lenz Taguchi, 2004). Diskurser säger således något om vad som 
kan sägas, vem som får säga det och varifrån, det vill säga från vilka positio-
ner något sägs och hur något sägs. Annorlunda uttryckt finns det situationer 
som tillåter individer att tala och uttrycka sig på ett avspänt vis. Det råder en 
öppenhet för olika sätt att tänka och handla och många alternativa sätt att se 
på ’verkligheten’ diskuteras. I andra situationer råder ett slags rättdiskurs-
diskurs76, det vill säga det råder ett outtalat sätt att tala och förhålla sig som 
endast tillåter vissa ’sanningar’. Situationen kan därmed uppfattas som att 
den indirekt stänger dörren för en öppen diskussion. Individen kan vara prat-
sam i en situation men förbli tyst i en annan, ödmjuk i en men hätsk i en 
annan. Utifrån detta sätt att resonera ses individen som ett föränderligt sub-
jekt (ibid.).  

Det föränderliga subjektet ska i denna avhandling förstås i relation till det 
andra kompletterande begreppet, nämligen den förväntan som finns på spe-
cialpedagogens yrkesroll i skolan och i förskolan. Ofta, men inte alltid, har 
specialpedagoger arbetsbeskrivningar där det står vad de förväntas utföra. 
Det kan också finnas outtalade förväntningar från politiker, rektor, kollegor 
och föräldrar på vad specialpedagogen ska arbeta med och hur arbetsuppgif-
terna ska utföras.  

Det tredje begreppet som konstruktion av yrkesroll ska relateras till är de 
egenskaper som vi föds med (Pinker, 2006). Människan föds inte som ett 
oskrivet blad (ibid.) men de egenskaper vi föds med utvecklar vår personlig-
het i ett socialt samspel (Habermas, 2007). Detta synsätt går väl att förena 
med ett diskursivt synsätt och ett konstruktionistiskt synsätt (Linell, 2006). 
Personlighet utvecklas i ett socialt sammanhang men vår personlighet kan 
uppfattas på olika sätt av olika människor. På så sätt menar jag att även per-
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76 Uttrycket myntades av en specialpedagog under det gemensamma samtalet som fördes vid 
nätverksträff 8. 



sonlighet blir till en konstruktion eftersom den kan förstärkas, försvagas och 
förändras beroende på situation och sammanhang.  

Sammanfattningsvis innehåller uttryckssättet konstruktionen av en yrkes-
roll ─ i denna avhandling specialpedagogen ─ individens olika subjektsposi-
tioner, det sammanhang specialpedagogen befinner sig i men även indivi-
dens personlighet. Att det sistnämnda ingår i uttryckssättet betyder inte att 
jag har analyserat specialpedagogers personlighet. Däremot menar jag att 
personlighet bör tänkas in då begreppet konstruktion av en yrkesroll an-
vänds. Detta med hänvisning till den kontextuella varianten av socialkon-
struktionismen som jag använder mig av och som jag tidigare har beskrivit. 
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4. Metod och genomförande  

Metodologiska reflektioner 
När ett forskningsprojekt initieras finns en nyfikenhet och en undran över 
någonting som sker eller har skett. Det finns en vilja till att veta mer. För att 
undersöka något behöver man använda någon metod, ibland flera. I detta 
avhandlingsprojekt har flera metoder använts som har resulterat i ett om-
fångsrikt material bestående av 

• gemensamma samtal förda under elva nätverksträffar 
• samtal, som specialpedagoger deltagit i, beskrivna och värderade av 

dem i loggböcker 
• intervjuer genomförda med specialpedagoger på deras arbetsplatser 

samt med deras chefer. 
• synpunkter framförda av specialpedagoger i ett webbaserat diskus-

sionsforum. 
 
När begreppet gemensamma samtal används i texten betyder det samtal som 
fördes under nätverksträffarna. När samtal beskrivna av specialpedagoger 
eller beskrivna samtal använts, betyder det samtal som specialpedagoger har 
beskrivit i sina loggböcker. Jag inleder detta kapitel med några metodologis-
ka resonemang. Därefter följer ett avsnitt om forskningsansatsen för det pro-
jekt som utgjort underlaget till denna avhandling. Undersökningens genom-
förande och datainsamlingsmetoderna beskrivs, liksom den analysmetod 
som utarbetades. Analysmetoden har använts för att analysera samtal ─ den 
andra punkten här ovan ─ beskrivna av 15 specialpedagoger som varit in-
formanter och deltagare i projektet.  

Reflekterande forskning 
Utgångspunkten för studien har varit den kunskapsteoretiska ansats som jag 
har redovisat i föregående kapitel. Forskningsprocessen och dess resultat 
förstås med detta synsätt som en social konstruktion och ingår i den tradition 
som av Alvesson och Sköldberg (1994) kallas för reflekterande forskning. 
Det är svårt att föreställa sig någon forskning utan en stor del av reflekteran-
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de inslag. Att kalla forskningen för reflekterande kan därför ge det miss-
visande intrycket av att det skulle finnas forskning som inte är reflekterande. 
Med Alvesson och Sköldbergs (1994) sätt att tala om reflekterande forskning 
betyder reflektion att forskaren som person i ett sammanhang får betydelse 
för tolkningsarbetet (eller läsningen; se fotnot 18). De skriver att 

reflektionen, vänder blickarna ”inåt” mot forskarens person, hennes forskar-
samhälle, samhälle som helhet, intellektuella och kulturella traditioner samt 
språkets centrala betydelse och berättandets (framställningsformen) centrala 
betydelse i forskningssammanhang (ibid., s. 12).  

 
Patton (2002) använder ordet reflexivity och betonar därmed, likt Alvesson 
och Sköldberg (1994), vikten av självmedvetenhet hos forskaren. Patton 
(2002) skriver: ”To be reflexive, then, is to undertake an ongoing examina-
tion of what I know and how I know it,” (s. 64). Med detta synsätt kan analy-
sen och tolkningen av det empiriska materialet inte bortse från forskaren som 
subjekt. Även om forskaren i faser av tolkningsarbetet behöver distansera sig 
till sitt material och bemöda sig att inta en mer objektiv hållning är det inte 
möjligt att helt bortse från forskaren som subjekt. Den reflekterande forsk-
ningen som metod kräver också en medvetenhet om teoretiska antaganden 
och om förförståelsens betydelse.  

Forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten, 
där forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskade77, dels aktivt 
tolkande hela tiden skapar bilder för sig själv och för andra: bilder vilka se-
lektivt lyfter fram vissa bud på hur förhållandet – upplevelser, situationer, re-
lationer – kan förstås, och (därmed) negligerar alternativa tolkningar (Alves-
sons & Sköldberg, 1994, s. 13). 

 
Det deliberativa samtalet var inledningsvis en utgångspunkt i de diskussioner 
som fördes under nätverksträffarna och kan därmed sägas ha utgjort norm 
för det ’goda’ samtalet (se kapitel 1 där detta har förklarats). Det har funnits 
ett antagande att de gemensamma samtalen skulle synliggöras i de enskilt 
beskrivna samtalen (i loggböckerna) och att det skulle synliggöras både hin-
der för och möjligheter till deliberativa samtal som förhållningssätt. Ett annat 
tillvägagångssätt hade kunnat vara att utesluta nätverksträffar och intervjuer. 
Istället hade jag kunnat ta kontakt med ett antal specialpedagoger och bett 
dem beskriva samtal de deltagit i. Att jag valde ett annat tillvägagångssätt 
beror på den förförståelse jag hade. Jag är utbildad specialpedagog och hade 
själv upptäckt att ett medvetet och uppmärksamt förhållningssätt var bety-
delsefullt för hur ett samtal gestaltade sig i en (för)skolekontext (Nisser, 
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77 Istället för att tala om ”beforskade” väljer jag att kalla de informanter som deltagit i av-
handlingsprojektet för ’medforskare’. Därmed har jag markerat att synsättet i forskningspro-
cessen har varit ett ömsesidigt lärande hos både forskare och informanter. 



1999). Däremot kunde jag till en början inte formulera vad det var som gjor-
de att samtalen upplevdes som positiva ─ inte bara av mig utan även av de 
jag samtalade med. Genom teoretiker som bland annat Freire (1972) och 
Habermas (1995/1981) var det möjligt att formulera i ord vad det var som 
egentligen skedde i samtalen. En handlingsmedvetenhet samt begrepp för 
handlingen och förhållningssättet var vad jag fann som nödvändigt för att 
ytterligare kunna utveckla ett deliberativt förhållningssätt. Mot denna bak-
grund bör valet av gemensamma samtal i nätverksträffar förstås och det för 
oss till avsnittet om val av forskningsansats. 

Iscensättande forskning som forskningsansats och 
förhållningssätt 
Den forskningsmetodologiska ansatsen för detta forskningsprojekt tillhör 
’familjen’ aktionsforskning (Hansson, 2003) 78. Aktionsforskning som forsk-
ningsinriktning är ett komplext område med en mängd olika begrepp, defini-
tioner och varianter. Förutom en metod är aktionsforskning framförallt ett 
förhållningssätt därför att det huvudsakliga verktyget är den demokratiska 
dialogen eller det kommunikativa perspektivet (ibid.). Den person som sägs 
ha myntat begreppet aktionsforskning är den tyske socialpsykologen Kurt 
Lewin. Han hade, likt Habermas, varit med och byggt upp den kritiska teorin 
och Frankfurtskolan och hade, i likhet med några andra av dess grundare, 
sett sig tvingad att lämna Tyskland under 1930-talet och fortsatte sin fors-
karkarriär i USA. Enligt Hansson (2003) sägs grunden till aktionsforskning 
ha lagts redan av John Dewey genom dennes betoning på deltagarorienterad 
demokrati och kunskap som något som skapas genom praktisk handling. 
Trots aktionsforskningens olika inriktningar finns, enligt Hansson (2003), 
några gemensamma drag. Hon skriver att den strävar ”mot förändring och 
utveckling, gemensam kunskapsbildning och ett demokratiskt samspel mel-
lan forskare och praktiker” (ibid., s. 53) och utgör därmed ett alternativ till 
det ”traditionellt, akademiska kunskapsbildningsidealet där objektivitet, teo-
retisk förståelse och generaliserbarhet” (ibid.) har stått i centrum. Aktions-
forskningen kan, liksom den kritiska teorin, sägas dela motståndet mot posi-
tivismen.   

Den inriktning av aktionsforskning, som denna studie tar som sin metodo-
logiska utgångspunkt, har varit det Johannisson (2003) benämner iscensät-
tande forskning. Denna ansats tillåter att ”forskaren är initiativrik, experi-
mentlysten och drivande” (s 10). Iscensättande forskning skiljer sig från 
Hanssons (2003), Mattssons (2004), Rönnermans (2004) och Tillers (1999) 
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78 Hansson (2003) har redogjort för en variation av inriktningar av aktionsforskning. För en 
genomgång av dessa se särskilt kapitel 3. Även Rönnerman (2004), Mattsson (2004) och  
Tiller (1999) beskriver aktionsforskning utförligt. 



beskrivningar av aktionsforskning på så vis att forskaren i den mer traditio-
nellt inriktade aktionsforskningen beger sig ut på fältet och där följer en pro-
cess genom att befinna sig bland aktörerna. Forskaren intar därmed en mer 
passiv roll än i den iscensättande forskningen. Johannisson (2003) påpekar 
att det inte räcker med att fånga en process genom att följa med som delta-
gande aktör. Forskaren måste även delvis vara drivkraften i projektet. Det 
krävs, säger han, att forskaren mobiliserar alla sina sinnen, sina tankar och 
sina känslor vilket gör den iscensättande forskningen till en form av upple-
velsebaserad forskning. Traditionell aktionsforskning har en ansats som tar 
sin utgångspunkt i praktiken, skriver Rönnerman (2004), och det är också det 
som förenar den med iscensättande forskning. Det handlar också om, fortsät-
ter hon, att ta till vara den kompetens som finns men att utmana den genom 
att ställa sig följande frågor: 

På vilket sätt kan ett möte ske? Vem har tolkningsföreträde? Hur ska ny kun-
skap betraktas? Hur ska praktikerns respektive forskarens kunskap värderas? 
(ibid., s. 16).  

 
Dessa exempel på frågor visar att aktionsforskning som inriktning betraktar 
kunskapande som just ett skapande av kunskap i samspel mellan praktiker 
och forskare. Detta sätt att se på kunskap anammar socialkonstruktionismens 
perspektiv som handlar om vilken mening jag tillskriver kunskap (Lather, 
1991; Dahlberg et al., 2001; Lenz Taguchi, 2000, 2004; Linell, 2006). En 
liknande syn har Johannisson (2003) i det att han hävdar att den iscensättan-
de forskningen ansluter sig till socialkonstruktionismens generella perspektiv 
som, enligt honom, säger ”att vi som människor styrs av vad mening vi som 
sociala varelser tilldelar sinnesupplevelser, inte av sinnesintrycken i sig” (s. 
4). Aktionsforskningens anknytning till den kritiska teorin och Frankfurtsko-
lan har redan framhållits och eftersom aktionsforskning baseras på språkets 
och handlingens betydelse för utveckling (Hansson, 2003) blir dess relation 
till Habermas teori om det kommunikativa handlandet relevant.  Begrepp 
som emancipation och demokrati förenar deliberation med aktionsforskning. 
Samlärande, medbestämmande samt den nära relationen mellan praktik och 
teori som förhållningssätt har gjort den iscensättande forskningen som vari-
ant av aktionsforskning till en relevant och givande ansats. Vad som slutli-
gen bör poängteras, när den iscensättande forskningen använts, är att forska-
ren måste tydliggöra ”vilka förutfattade meningar om det studerade fenome-
net forskaren dras med” (Johannisson, 2003, s. 7) eftersom man som forska-
re, omedvetet eller medvetet, alltid drivs av ”inlärda föreställningar om hur 
en forskningsprocess skall regisseras och vad den antas leda till” (ibid.). Med 
andra ord har jag försökt att vara både aktiv deltagare och kritisk granskare, 
en kombination som av Lenz Taguchi (2000) beskrivs som att vara ”ute på 
sjön och ömsom ro, följa med i båten, och ömsom stå på stranden och kri-
tiskt granska vad både roddaren, dennes medpassagerare och man själv gör 
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och säger” (s. 18). Detta knyter an till vad som tidigare i detta kapitel har 
skrivits om reflekterande forskning (Alvesson & Sköldberg, 1994; Patton, 
2002). 

Mitt syfte har varit att beskriva villkor för möjligheten att genomföra de-
liberativa samtal mellan specialpedagoger, föräldrar, barn, ungdomar och 
vuxna, kollegor etcetera. Fokus för denna studie har därför varit samtal be-
skrivna av specialpedagoger. Samtalen har jag betraktat som konstruktioner 
av specialpedagogerna eftersom det har varit deras beskrivningar och värde-
ringar som bra, dåliga, intressanta eller spännande samtal. För att samtalen 
skulle bli meningsfulla för utveckling av en specialpedagogisk verksamhet 
och generera ny kunskap, ansåg jag det väsentligt att skaffa mig kunskap 
kring det sammanhang utifrån vilken samtalen beskrevs (Linell, 2006; Roth, 
2006). Av den anledningen har jag intervjuat specialpedagogerna på deras 
arbetsplatser. Jag har intervjuat dem enskilt men även tillsammans med deras 
chefer.  

Tiller (1999) säger att aktörerna utvecklas genom att tillsammans med 
andra reflektera över det de gjort och över vad de kommer att göra. Ett vik-
tigt verktyg för att skapa förutsättningar för gemensamma samtal har därför 
varit nätverksträffar, där specialpedagogerna och jag som forskare tillsam-
mans har reflekterat över den specialpedagogiska verksamheten. Att skriva 
loggbok över samtal har varit ett annat sätt för specialpedagogerna att upp-
täcka den egna praktiken och att det är möjligt att förstå på olika sätt. Tiller 
(1999) menar att det är en god idé att starta aktionsforskning där deltagarna 
befinner sig i det dagliga arbetet. Av den anledningen bad jag specialpeda-
gogerna att skriva en nulägesbeskrivning över sin verksamhet med fokus på 
frågor som: Vilka möjligheter och hinder upplevde de i sitt arbete? Vilka 
visioner hade de? Några av beskrivningarna presenteras i kapitel 5 i avsnittet 
Presentation av informanter. En nulägesbeskrivning gavs även i slutet av 
projektet. I enlighet med aktionsforskning som forskningsmetodisk ansats 
var min tanke inledningsvis att det under forskningsprocessen skulle bli möj-
ligt att notera förändringar i specialpedagogernas verksamhet. Rönnerman 
(2004) skriver:  

Aktionsforskning innebär att man prövar något med syfte att förändra verk-
samheten i önskvärd riktning. Det handlar om att sätta igång en process som 
griper in i praktiken (s. 20). 

 
Denna tanke övergav jag dock under projektets gång, eftersom jag upptäckte 
att det skulle bli svårt att mäta en förändring i verksamheten, men framförallt 
för att den förändringsaspekten i sig inte var till någon egentlig nytta för det 
syfte jag hade för min studie. Däremot har de beskrivna samtalen relaterats 
till nätverksträffarna för att se om det har varit möjligt att upptäcka föränd-
ringar i beskrivningar och värderingar av genomförda samtal. Vidare om 
dessa eventuella förändringar har kunnat ställas i relation till vad vi talat om 
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under våra träffar. Därmed försköts mitt intresse för att notera förändringar i 
verksamheten mot att uppmärksamma ett kvalitativt kunskapande79 hos spe-
cialpedagogerna. 

Undersökningens genomförande och 
datainsamlingsmetoder 

Nätverksträffar; inspirations- och kunskapande träffar  
En sammanhållande aktivitet i projektet har utgjorts av nätverksträffar som 
delvis har innehållit utbildningssituationer i form av kortare föreläsningar. 
Träffarna har setts som möjlighet till kunskapsutbyte specialpedagoger emel-
lan men har även bidragit till ömsesidig inspiration och kunskapande. Med 
ömsesidighet menar jag att inspiration och kunskapande även har gällt mig 
som projektledare. Jag valde arbetsformen för att jag antog att träffarna skul-
le hjälpa specialpedagogerna att initiera utveckling i den egna verksamheten. 
Träffarna kom att få karaktären av handledning, ett forskningsverktyg som 
av Rönnerman (2004) tillskrivs aktionsforskning, och där hon menar att dia-
logen kan synliggöra kollektiv kunskap. 

Handledning sker i grupper av lärare där ett utbyte av erfarenheter sker. Prak-
tiken blir här beskriven och kan därmed betraktas dels från sig själv, men 
också från andra i gruppen (ibid. s. 24). 

 
Att erfarenhetsutbyte är betydelsefullt på vägen till en yrkesidentitet visade 
Malmgren Hansens studie (2002) i vilken hon följde 13 specialpedagoger 
som, efter avlagd examen, kom ut till skolor som inte var förberedda på den 
då nya, specialpedagogiska yrkesrollen. Hon skriver att ”deras yrkesidentitet 
till stor del formades genom utbyte av erfarenheter och kunskaper med andra 
pedagoger” (s. 143). Ett citat från den sista och elfte nätverksträffen för mitt 
avhandlingsprojekt visar vad utbytet och samtalen med andra specialpeda-
goger, enligt dem själva, har betytt för en av deltagarna i nätverksprojektet.   

Två bitar har påverkat mig från det här projektet. Det första var att eftersom 
det ser ut som det gör och det är först nu som jag har fått poletten att trilla 
ner. Det betyder att vi egentligen är en cirkel med en massa kunskaper och så 
överlappar vi varandra allihop. Vi har ju olika kompetenser på grund av ut-
bildningar, fortbildningar, erfarenhet och sånt. Och allihopa har ju egentligen 
oberoende av vad man har i botten ─ var och en har en bit som ingen annan 
har! Vi är lite unika! Och den delen som jag har som är lite unik ─ det trodde 
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inte jag att jag hade utan jag har känt under de åren att jag har inte dugt rik-
tigt, därför att jag har inte samma erfarenhet och grundkunskap som de andra. 
Så jag har varit väldigt vankelmodig egentligen tills jag började skissa hur det 
ser ut egentligen. Och det gör att om man fick till en väldig diskussion om 
vårt unika som ingen annan har kanske det skulle vara lättare att få till en 
central grupp där man känner att det inte handlar om att jag är dålig och inte 
kan allting som alla andra kan utan tvärtom så har jag en liten bit som kan 
tillföra något annat (Ur nätverksträff, 20/11 2006). 

 
En viktig aspekt av nätverksträffarna var att diskutera de samtal som speci-
alpedagogerna hade varit med om, beskrivit, värderat och ibland även analy-
serat. De gemensamma samtalen om samtalen blev då reflektioner om re-
flektioner av samtalen, det vill säga, metareflektioner. Ett annat uttryckssätt 
skulle, likt Bladini (2004), vara en andra ordningens reflektion genom att 
träffarna användes för att skapa ett så kallat reflektionsrum. Genom att se 
träffarna som reflektionsrum riktades ”förändring framförallt mot att stimu-
lera pedagogers tänkande om sitt beskrivna problem” (ibid., s. 165). Att me-
tareflektera är ett sätt för en profession att lättare etablera ett yrkesspråk80, 
något som Bladini (2004) men även Åman (2006) menar att specialpedago-
ger endast har en begränsad tillgång till. Tillgång till ett yrkesspråk är, enligt 
Åman (2006), viktigt då en profession ska etablera sig.  

Att reflektion och interaktion i yrkesgruppssamtalet gör pedagoger uppmärk-
samma på sin professionella kompetens är betydelsefull insikt (Åman, 2006, 
s. 262). 

 
Nätverksträffarna, med mig som projektledare, startade i juni 2004 och av-
slutades i november 2006. De 15 specialpedagogerna och jag har mötts fyra 
gånger per år i Falun vid Högskolan Dalarna. Sammanlagt har det blivit 11 
träffar. Varje träff har omfattat fyra timmar. De första sex träffarna samman-
fattade jag utifrån anteckningar jag hade fört. Sammanfattningarna skickades 
via e-mail till specialpedagogerna för genomläsning och kommentarer. De 
fem sista nätverksträffarna har jag spelat in, skrivit ut i sin helhet och skickat 
via e-mail till specialpedagogerna. I kapitel 5 beskrivs innehållet i de elva 
nätverksträffarna. 

Loggböcker  
Med loggbok menar jag den skrivna text som specialpedagogerna har skickat 
till mig via e-mail eller via vanlig post. Texterna har haft fokus på samtal 
specialpedagogerna fört på olika nivåer. Samtal mellan specialpedagog och 
elev, mellan specialpedagog och föräldrar, mellan specialpedagog och lärare 
och/eller rektor, mellan specialpedagog och föräldrar, elev, rektor, annan 
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yrkeskategori etcetera. Specialpedagogerna beskrev och analyserade samtal 
som de har upplevt som bra samtal och samtal som de upplevt som mindre 
bra. De har funderat kring vad det är som gör att ett samtal upplevs som bra. 
Frågor som ─ Hur kan man veta att ett samtal upplevs som bra? ─ har varit 
föremål för deras funderingar och reflektioner. Ibland har jag haft frågor till 
deras texter vilket har gjort att ett beskrivet samtal har följts av komplette-
rande reflektioner från specialpedagogen. Loggböckerna har därmed ibland 
fått karaktären av ”samtalslogg” (Dysthe, Hertzberg & Lökensgard, 2000, s. 
71). Skrivandet har använts som metod därför att jag, likt Dysthe et al. 
(2000), menar att tankar blir synliga genom att dessa skrivs ner. 

Genom samtalspartnerns svar får du reaktioner på dina tankar samtidigt som 
du får ta del av den andres tankar vilket leder dig vidare i tankeutvecklingen 
(ibid., s. 71). 

  
Nedan följer ett exempel på samtalslogg mellan mig och en av specialpeda-
gogerna i projektet. Specialpedagogen har skickat en beskrivning av ett sam-
tal vilket inte återges här. Mina frågor till beskrivningen följer först och där-
efter specialpedagogens svar.  
  

D: Tack för din beskrivning! Jag kan inte låta bli att ställa några frågor efter-
som jag ser en del oklarheter. Kanske frågorna kan hjälpa dig att gå vidare.    

Min bild av pojken är att han har många människor omkring sig som 
tycker en massa. Jag gjorde en tankekarta. I mitten finns pojken som har en 
[benämning av problem]. Runt honom har jag skrivit [namn på specialskola], 
habilitering, SIT81, specialpedagog som samordnare och planerare, resurslä-
rare som ska jobba enskilt med pojken, klasslärare, föräldrar, rektor. En ut-
redning är gjord på [namn på specialskola]. Ni har fått massor av rekommen-
dationer. Ni har valt ut några. SIT menar att ni ska få igång hans skrivande. 
Wittingläraren vill läsa med honom. I klassen får han inte läsa. Hemma får 
han läsa. Du föreslår handalfabetet som stöd samt att utgå från bilder. Rektor 
vill avvakta med elevvårdskonferens och information från habiliteringen. Min 
undran i allt detta: Vad vill föräldrarna? Om en utredning är gjord på [namn 
på specialskola] förvånar det mig att skolan avvaktar med att få information. 
Jag undrar också om skolan har kartlagt vad han kan, vid vilka situationer det 
fungerar etc? Har du haft enskilt samtal med föräldrarna? Det absolut avgö-
rande i detta ärende, som jag ser det, är att ta reda på vad föräldrarna tycker i 
detta. Och det bör inte ske i ett stort forum med en massa folk inblandade 
utan bör ske mellan dig och dem och pojken. Därefter bör ett samordnings-
möte ske där föräldrar, du, habiliteringen, ev rektor, resursläraren, klasslära-
ren deltar. Hur kan man samordna så att det blir så bra som möjligt? Tas hans 
styrkor och förmågor till vara? Hur bör man på bästa sätt arbeta med tanke på 
hans[benämning av problem]? Utifrån det vi pratade om sist i Falun bör du ta 
reda på föräldrarnas ’sanningsbild’. Ni måste dokumentera och skriva åt-
gärdsprogram. Det låter nämligen väldigt rörigt alltihopa och att föräldrar är 
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kritiska och nöjda om vart annat ser jag som helt naturligt. Kan de vara något 
annat när skolan saknar en tydlig plan och struktur? Skolan måste vara klar 
över varför man gör det man gör. Varför Witting? Varför handalfabetet? Var-
för skrivning eller inte skrivning. Varför läsa på ett ställe men inte på ett an-
nat? (Ur mail den 10/10 2005). 

Specialpedagog: Tack för svar! Bra med frågor från ett annat håll. Jag förstår 
att du tycker det här är konstigt och du har verkligen rätt att det är massor av 
människor som tycker. Föräldrarna har varit med men vi har inte förklarat 
Wittingmetoden för dem tidigare. Läraren har gått igenom den nu med dem. 
Tyvärr var jag sjuk men en annan lärare var med och det hade varit mycket 
bra genomgång. Föräldrarna funderar nu och ger besked. Matematiken är vik-
tig för föräldrarna nu och jag uppfattar det som att de helst ser att han arbetar 
i matteboken och har matte i liten grupp och helst inte enskilt. De är rädda att 
han kommer mer efter sina kamrater. Tyvärr kommer han nog att göra det. 
Habilitering tittar på motorik och utredningen från [namn på specialskola] 
men har inte gett oss några råd än. Arbetsterapeut blir med på nästa elev-
vårdskonferens i slutet av november och ska då prata/förklara konsekvenser 
av pojkens svårigheter. Pojken har gått framåt sedan han började i år 3 men 
mycket långsamt. Jag blir bara så frustrerad över tanken på att ta bort mer av 
det vi gör, men kanske räcker det med det nu. Jag har bestämt mig för att lig-
ga lågt nu till nästa möte och se hur det går framåt. Föräldrarna har bollen nu. 
När det gäller Wittingläraren hjälper jag henne att skriva åtgärdsprogram och 
jag hoppas få henne att se det som gått framåt. Det är frustrerande när det går 
så sakta. Vi får punkta ner framsteg och bygga på det med pojken. Det stora 
problemet är kanske att få talutrymme när jag pratar med den här läraren. Jag 
har svårt att komma in. Hon pratar på och avbryter. Jag får vänta in henne 
och sen lugnt och tydligt lägga fram mitt och om det behövs poängtera att det 
nu är min tur att lägga fram mitt.  

Låter det helt åt skogen? Hur ser det här ut tycker du? Jag kan inte låta det 
här äta mig, har annat att lägga energi på också. Kommentera gärna (Ur mail 
den 10/10 2005). 

 
Denna samtalslogg, som tydligt visar att jag var en aktivt deltagande aktions-
forskare, kan också ses som ett exempel på varför jag har valt att kalla min 
forskningsansats för iscensättande (Johannisson, 2003). Som tidigare nämnts 
tillåter denna ansats forskaren att både driva frågor, engagera sig och att säga 
sin mening. För mig kom detta att bli något av en etisk fråga. Att jag fick 
frågor på detta vis hade jag inledningsvis varken räknat med eller planerat 
för. Därför såg jag det som oetiskt att inte svara. Jag ansåg att mina inlägg 
skulle kunna tillföra både projektet, deltagarna och mig själv ytterligare kun-
skap. 

Då jag analyserade samtalen har jag bland annat intresserat mig för hur 
beskrivningarna har kunnat läsas, vad som synliggjorts och vad som eventu-
ellt varit outtalat eller skymt därför att det inte har uttryckts.   
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 Intervjuer 
För att bättre kunna förstå samtalen som specialpedagogerna delgav mig i 
sina loggböcker intervjuade jag dem på deras arbetsplatser. Intervjuerna 
skedde mellan januari och september 2005. Jag har intervjuat dem enskilt 
men även tillsammans med deras chefer. Chef har varit antingen förvalt-
ningschef/skolchef, rektor, chef för resursteam eller motsvarande, beroende 
på hur specialpedagogerna har varit organiserade i kommunen. De frågor jag 
ställde var av följande art: 

• Hur ser du/ni på organisationen av er verksamhet vad gäller barn i 
behov av särskilt stöd? 

• Vilka tankar ligger till grund för organisationen kring barn i behov 
av särskilt stöd? 

• Vilket forum har du/ni för att diskutera barn i behov av särskilt stöd? 
• På vems initiativ förs samtal kring barn i behov av stöd? Hur förs 

samtalen? Vilken roll har du/ni i samtalen? 
• Hur går beslutsprocessen till? Vem bestämmer? Hur kommer man 

överens? 
Frågorna tog inte sin utgångspunkt i vad som skrivits i loggböckerna. Där-
emot kunde det hända att jag, under intervjun, knöt an till något som jag 
hade läst i deras loggböcker. 

Sammanlagt har jag genomfört 25 intervjuer. Varje intervju har varit mel-
lan 60 och 90 minuter. Intervjuerna har jag betraktat som ”levande samtal” 
(Kvale, 1997, s. 166). I mitt fall, betyder detta att läsningen av utskrifterna 
har relaterats till det sammanhang i vilken intervjun ägde rum samt till den 
övriga information jag har haft om specialpedagogerna. Intervjuerna är ut-
skrivna i sin helhet. Det betyder inte att jag skrivit ut alla delar ord för ord. 
En del avsnitt rensades från talspråk redan vid utskriften. Samtliga intervjuer 
har jag läst igenom flera gånger. Jag har gjort anteckningar och skrivit kom-
mentarer samt till viss del rubriksatt olika avsnitt. Det huvudsakliga syftet 
med intervjuerna var att dessa skulle bidra med information, som skulle kun-
na hjälpa mig, då jag analyserade samtalen som specialpedagogerna hade 
beskrivit i sina loggböcker (se Kvale, 1997, s. 166). Intervjuerna har därmed 
betraktats som den kontext eller det sammanhang till vilken texten (de be-
skrivna samtalen) har relaterats. Detta skulle, enligt Linell (2006), kunna 
vara förenligt med den kontextuella socialkonstruktionismen.   

Webbaserat diskussionsforum 
Mellan träffarna har det funnits möjlighet att föra diskussioner och delge 
varandra sina erfarenheter genom ett webbaserat diskussionsforum knutet till 
Lärarhögskolan i Stockholm82, learnloop. Vårt arbetsnamn på nätet var 

                               

 
 
100 

82 Från och med 1 januari 2008 Stockholms Universitet.  



SPiDH ─ Specialpedagoger i Dalarna och Hälsingland. Min förhoppning var 
att vi skulle kunna samtala med varandra via nätet och att detta skulle vara 
ytterligare ett forum för mig att få del av specialpedagogernas praktik. Den-
na möjlighet utnyttjades framförallt under de två första åren. I huvudsak blev 
det ett forum för informationsspridning, mindre för diskussioner. Under sista 
halvåret användes learnloop inte. Forumet uppfyllde inte de krav på tillförlit-
lighet och enkelhet som krävdes. Med tiden upptäckte jag att det var lika 
enkelt att använda vanlig e-mail. Vi övergick då till det. 

Följande figur visar vid vilka tidpunkter nätverksträffarna ägde rum, in-
tervjuerna genomfördes samt när de 54, av specialpedagogerna beskrivna 
samtalen, genomfördes och beskrevs. Samtalens numrering, som av konfi-
dentiella skäl har skett slumpvis, och deras placering på tidslinjen visar ing-
en progressionsprocess utan endast när de genomfördes och beskrevs (se 
vidare s. 106).  

 
Figur 2: Illustration över de olika delarnas genomförande.  

En diskursanalytisk inspirerad analysmodell 
Detta avsnitt redogör för den analysmodell jag har utarbetat för att kunna 
analysera de samtal som specialpedagogerna hade beskrivit i sina loggböck-
er. Redan inledningsvis markerade jag att mitt synsätt projektet igenom har 
varit diskursivt. Även analysarbetet har präglats av ett diskursivt synsätt på 
så sätt analysmodellen har hämtat inspiration från diskursanalys. Med det 
menar jag att en del begrepp, uttryckssätt och tillvägagångssätt är hämtade 
därifrån men att det inte har genomförts en diskursanalys så som den fram-
ställs i exempelvis Bergström och Boréus (2005), Winther Jörgensen och 
Phillips (2000) eller i Assarson (2007). Att använda en modell där en del 
metoder och begrepp från diskursanalys har använts har, med hänvisning till 
Bergström och Boréus (2005), varit möjligt sett till följande tre punkter: 
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• Specialpedagogers arbete är till stora delar kommunikation. Därför 
är det rimligt att forskningsfokus ligger på språkets betydelse. 

• Diskursanalys lägger tonvikt på maktfrågor. Språkliga uttryck ges en 
tvingande karaktär vilket i exempelvis Hjörne (2004) visades genom 
att föräldrar ’tvingades’ att välja utredning av sina barn trots att de 
till en början inte ville detta. ’Tvingades’ därför att den diskursiva 
makten inte låg hos föräldrarna utan hos skolans yrkesföreträdare. 
Yrkesföreträdarna hade makten om meningsskapandet. En slags en-
stämmighet rådde. Motsatsen hade varit ett gemensamt meningsska-
pande, en flerstämmighet, föräldrar och yrkesföreträdare emellan.  

• Diskursanalys kan bidra till att tänka ’nytt’ och till metodutveckling. 

Det centrala i diskursanalys är språkets betydelse i tal och texter. Språket, 
och framförallt språkanvändningen, har varit betydelsefullt även i den ana-
lysmodell som jag har utarbetat. Det primära har dock inte varit att studera 
hur diskurser konstrueras i sitt sammanhang, som exempelvis Assarson 
(2007) har gjort, utan att ─ om möjligt ─ beskriva villkor som möjliggör 
deliberativa samtal.  

Vad bidrog till att en egen analysmetod utarbetades? Vilka problem upp-
täcktes då jag prövade diskursanalys i enlighet med exempelvis Bergström 
och Boréus´ (2005)? För det första upplevde jag en risk att fastna i en relati-
vism genom ett ständigt konstruerande av nya diskurser och identiteter. Jag 
prövade inledningsvis att söka efter dominerande diskurser och även efter så 
kallade motsatta eller dolda diskurser. Efter hand övergavs detta som ett 
huvudspår eftersom jag fann att det endast delvis var fruktbart för mitt syfte. 
Diskursbegreppet fick istället en mer underordnad roll än det till en början 
haft. För det andra fanns en risk att om allt sågs som konstruerat av språket 
skulle det inte finnas några ”yttre kriterier att relatera en diskurs till” (Berg-
ström & Boréus 2005, s. 350). Genom att jag har använt Habermas argumen-
tationsteori fanns en nivå av ’fakta’ i min analys. Exempelvis kan ett samtal, 
fört i en elevvårds- eller barngruppskonferens, sägas handla om ’fakta’. 
’Fakta’ ska här förstås som det formulerade ’problem’ kring vilket ett antal 
personer möts i en konferens. ’Fakta’ kan förstås olika av de olika deltagarna 
i ett samtal och det sanna eller det falska med denna ’fakta’ avgörs i situatio-
nen genom ett gemensamt meningsskapande i dialog. För det tredje lyfts inte 
enskilda subjekt fram i en diskursanalys, enligt Bergström och Boréus 
(ibid.), utan diskursanalys ökar förståelsen för kollektiva identiteter. Efter-
som jag bland annat ville undersöka hur utsagor, ur de beskrivna samtalen, 
bidrog till att konstruera en yrkesroll i ett specifikt samtal passade diskurs-
analys, i enlighet med beskrivningar i Winther Jörgensen och Phillips 
(2000), Lund och Sundberg (2004), Bergström och Boréus (2005) eller Höst-
fält (2006), inte heller i detta avseende. Som diskursanalytiker kan man inte 
testa en färdig teori – det är enligt Bergström och Boréus (2005) viktigt att 
ha en öppen och flexibel inställning. I denna del har jag både närmat och 
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fjärmat mig diskursanalysen. Fjärmat mig genom att jag i analysmodellens 
första tre steg har utgått från en teori ─ Habermas argumentationsteori. När-
mat mig genom att jag i de sju analysstegen har varit tvungen att vara både 
öppen och flexibel i min läsning av samtalen. Ett närmande har också syn-
liggjorts genom valet av begrepp som subjektspositioner83, formerar, artiku-
lerar, ger uttryck för och synliggör. Även uttryckssätt ─ Hur kan uttrycket 
förstås? eller Vad sägs inte? ─ är hämtade från ett diskursanalytiskt sätt att 
formulera sig (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Lund & Sundberg, 2004; 
Bergström & Boréus, 2005; Höstfält 2006). 

Presentation av en analysmodell 
Analysmodellen består av sju steg samt ett försteg. I försteget beskrivs an-
ledningen till samtalet. De tre första stegen ─ 1, 2 och 3 ─ utgår från Ha-
bermas tre giltighetsanspråk där steg ett har relaterats till giltighetsanspråk 
ett, steg två till giltighetsanspråk två och steg tre till det tredje giltighetsan-
språket. De tre första stegen har använts för att få svar på frågan om vad de 
samtal innehåller som av specialpedagoger värderats som bra eller mindre 
bra samtal. För att få svar på de därpå följande forskningsfrågorna krävdes 
fyra steg till, 4, 5, 6 och 7. Analysarbetet har präglats av både närhet och 
distans. Steg 1, 2, 3 och delvis även 4 och 6 har krävt en ’närsynt’ läsning 
vilket har betytt att texten har analyserats med avseende på ord- och be-
greppsval och med avseende på vilket ’arbete’ orden gör. Ord väljs inte alltid 
medvetet. Därav kan resultaten av samtalsanalyserna aldrig sägas represente-
ra vad specialpedagogerna verkligen har menat när de skrivit eller berättat 
om samtal de varit med om. Hade de beskrivit samtalet vid ett annat tillfälle 
hade kanske andra ord använts. Även mitt sätt att läsa och analysera beskriv-
ningarna måste förstås som ett av flera möjliga sätt. I det 5:e steget och det 
7:e steget har den textnära läsningen och dess resultat ─ då det varit möjligt 
─ jämförts eller relaterats till intervjuer och/eller beskrivningar som special-
pedagoger har gjort av sin verksamhet och därmed har en distansering skett. 
Vad detta betyder konkret kommer jag till längre fram. Alvesson och Sköld-
bergs (1994, s. 286) beskrivning av en tolkning på tre nivåer är relevant att 
lyfta fram då ett diskursinspirerat synsätt präglar analysen. 

1. Den första nivån, av författarna kallad för den diskursiva nivån, ana-
lyserar utsagor utifrån vilket ’arbete’ orden gör. Det intressanta blir 
att studera hur olika personer yttrar sig. På denna nivå tas inte yttre 
omständigheter med. I min analys representerar steg 1, 2 och 3 den-
na nivå. Jag väljer att benämna den för en textnära nivå. 

2. Den andra nivån, av Alvesson och Sköldberg (1994) kallad före-
ställningsnivån, handlar om att forskaren uttalar sig om föreställ-
ningar, värderingar och idéer utifrån tolkning av utsagorna. I min 
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analys representerar steg 4 och 6 denna nivå. Istället för föreställ-
ningsnivå benämner jag den för konstruktionsnivå. 

3. Den tredje nivån, handlings- och förhållandenivån hos Alvesson och 
Sköldberg, handlar om att forskaren relaterar resultaten från nivå ett 
och två till ett yttre sammanhang och som blivit känt – i mitt fall ge-
nom intervjuer och/eller genom nätverksträffarna. Det kan exempel-
vis vara den organisation som specialpedagoger är en del av, de ar-
betsbeskrivningar de ibland har samt relationen till kollegor och led-
ning. I min analys representerar steg 5 och 7 denna nivå. Den be-
nämning jag väljer för denna nivå är sammanhangsnivån.  

En första sortering av samtal   
Med utgångspunkt från resultatet från de tre första stegen sorterades samta-
len i tre grupper.  

• strategiskt framgångsorienterade (sfr) samtal 
• kommunikativt förståelseorienterade (kfö) samtal 
• strategiskt men förståelseorienterade (sfö) samtal.  

Sorteringen utgick ifrån om det uttrycktes ett framgångsorienterat eller ett 
förståelseorienterat förhållningssätt. Begreppen framgångsorienterade och 
förståelseorienterade är hämtat från Habermas (1995/1981) och från Sivertun 
(2002, 2006). 

Det framgångsorienterade förhållningssättet utmärks av ett språkbruk som ut-
rycker ett hävdande, manipulerande eller kalkylerande förhållningssätt i 
kommunikationen. Kommunikation åberopar en dominerande ”sanning”. 
Språkbruket ges en förmedlande och informationsinriktad karaktär (Sivertun, 
2002, s. 24). 

Det förståelseorienterade förhållningssättet utmärks av ett språkbruk, dvs. 
regler i språket som understödjer den pedagogiska processen att kunna ifrå-
gasätta, pröva och eventuellt (min emfas) acceptera utsagors giltighetsan-
språk. Språkbruket ges här en ökad förståelse- och diskussionskaraktär (ibid., 
s. 24). 

 
Med hänvisning till de två begreppen kan man fråga sig varför tre grupper 
skapades och inte två? Anledningen är att de samtalsbeskrivningar som har 
uttryckt att (för)skolans yrkesföreträdare har haft en i förväg uttänkt och icke 
förhandlingsbar strategi för samtalets genomförande har synliggjort ett stra-
tegiskt framgångsorienterat förhållningssätt Det vill säga begreppet strategi 
har synliggjort vad jag har valt att benämna för en ’stram strategi’. De sam-
tal som inte har gett uttryck för någon strategi eller i förväg uttänkt planering 
för samtalets genomförande har synliggjort ett kommunikativt förståelseori-
enterat förhållningssätt. Men det fanns ett antal samtal som har uttryckt en i 
förväg uttänkt strategi eller planering för samtalets genomförande men med 
ett förhållningssätt som synliggjorde ett ifrågasättande, prövande och att 
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omdefinieringar hade tillåtits. Begreppet strategi har i dessa samtal synlig-
gjort vad jag har valt att benämna för en ’vänlig strategi’. De samtalen har 
därmed gett uttryck för ett strategiskt men förståelseorienterat förhållnings-
sätt. Jag har således funnit det nödvändigt att formulera en kategori som inte 
är kommunikativ, enligt Habermas (1995/1981) definition, eftersom katego-
rin har synliggjort en strategi − en plan för samtalet − som inte har kunnat 
definieras som framgångsorienterad då strategin inte har förmedlats som 
enbart informationsöverföring utan även som ett gemensamt diskussionsfo-
rum84. 

Teoretiska, pragmatiska och kritiska villkor  
Genom den i förra stycket beskrivna sorteringen i tre grupper har det varit 
möjligt att beskriva vad de samtal innehöll som av specialpedagoger hade 
värderats som ’bra’ eller ’mindre bra’ samtal. Därmed blev det också möjligt 
att förstå värderingarna och dra några slutsatser. Slutsatserna formulerades i 
ett antal (teoretiska) villkor som har hindrat eller möjliggjort deliberativa 
samtal och som beskrivs närmare i tabell 2, kapitel 6. Eftersom min studie 
har fokuserat samtal och yrkesroll har jag betraktat dessa (teoretiska) villkor 
som otillräckliga i förhållande till syftet för avhandlingen. Därför konstrue-
rades analysstegen 4, 5, 6 och 7. Dessa steg riktade fokus mot vad specialpe-
dagogerna beskrev att de gjorde i de samtal som synliggjorde ett deliberativt 
eller icke deliberativt förhållningssätt. Utifrån dessa analyssteg har fler vill-
kor för deliberativa samtal kunnat formuleras. Dessa har uttryckts i ett antal 
pragmatiska villkor för ett deliberativt samtal men också synliggjort villkor 
kopplade till yrkesrollen.  

I nästa fas av analysarbetet jämförde jag samtal ur de tre olika kategorier-
na, sfr, kfö och sfö, med avseende på likheter i (yttre) faktorer. Därmed upp-
märksammade jag ett antal kritiska villkor för möjligheten att genomföra 
deliberativa samtal. Konkreta yttre faktorer har exempelvis varit samtalsle-
daren, platsen för samtalets genomförande eller hur själva samtalet har 
kommit till stånd. Till yttre faktorer har jag också räknat sådant som inte 
explicit uttryckts i specialpedagogernas texter men som synliggjorts på ett 
mer indirekt sätt. Exempel på en sådan (yttre), implicit faktor har varit auto-
nomi, det vill säga en till synes självständigt arbetande specialpedagog. För 
att markera att det inte enbart har rört sig om konkreta och explicit uttryckta 
yttre faktorer har ordet ’yttre’ satts i parentes.  

Genom att belysa de kritiska villkoren specifikt har ytterligare ett antal 
villkor för deliberativa samtal kunnat formuleras (se tabell 7). Genom att 
ställa frågan − Vad krävs för att specialpedagogen ska ha möjlighet att upp-
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fylla de (teoretiska) och pragmatiska villkoren i en (för)skolekontext? − blev 
det möjligt att formulera villkor som anknöt till specialpedagogens yrkesroll.  

Denna stegvisa utvidgning och fördjupning i analysen har slutligen lett till 
att ett övergripande villkor har kunnat formuleras. Detta ska läsas som en 
syntetisering av alla de tidigare formulerade villkor och beskrivs i kapitel 7. 
Nedan beskrivs analysmodellen och dess sju steg.  

Beskrivning av avhandlingens analysmodell  
Totalt har 54 samtalsbeskrivningar analyserats. En samtalsbeskrivning kan 
bestå av flera samtal men är oftast ett enskilt samtal. När en beskrivning 
består av flera samtal är det specialpedagogen som har valt att beskriva en 
serie samtal som uppfattas höra ihop. Tidslinjen (se figur 2, s. 101) visar att 
samtalen har numrerats från 1 till 54. Av konfidentiella skäl är samtalen 
numrerade och inte namngivna med specialpedagogernas fingerade namn 
och numreringen har skett slumpvis. Det betyder att det inte finns någon 
progressions- eller förändringsaspekt knuten till numreringen. Fler samtal 
hade kunnat analyseras men efter 54 samtal bedömde jag att fler analyser 
inte skulle tillföra någonting nytt till resultatet. De flesta samtalen har speci-
alpedagogerna skickat mig via e-mail eller vanlig post. Något enstaka samtal 
har jag fått beskrivet under intervjun. Samtalen har haft olika karaktär (se 
kapitel 6 där detta beskrivs närmare). Alla samtal är avidentifierade av spe-
cialpedagogerna.  

Jag har analyserat samtalen genom att pröva Habermas tre giltighetsan-
språk på följande vis. För det första har jag betraktat det specialpedagogerna 
har skrivit eller berättat för mig som sanningsenligt (motsatsen är att utgå 
från att en person medvetet undanhåller information eller ljuger). För det 
andra har jag prövat yttrandet i förhållande till vad som synliggörs som norm 
eller ´riktighet´ i situationen, enligt Habermas andra giltighetsanspråk. För 
det tredje har jag prövat yttrandet i förhållande till aspekten uppriktighet i 
situationen – Habermas tredje giltighetsanspråk.  Analysen, eller som jag vill 
benämna det – läsningen – blir i denna avhandling inte fråga om att hitta en 
så kallad korrekt eller objektiv mening (Kvale, 1997). En annan persons 
läsning av materialet hade sannolikt resulterat i att andra aspekter av samta-
len hade lyfts fram. Jag menar att detta, med utgångspunkt i den föreställ-
ning jag har om verkligheten som socialt konstruerad, mer handlar om vilka 
olika meningsskapande läsningar som kan göras av en text (Berger & Luck-
man, 2003/1979; Kvale, 1997; Patton, 2002; Lenz Taguchi, 2004).   

Ett samtalsexempel med läsanvisningar 
För att läsaren ska kunna följa de steg jag har genomfört i syfte att skapa 
mening och förstå de resultat jag kommit fram till, följer här ett exempel på 
hur jag har gått till väga vid läsningen av samtalen. I ett ’försteg’ framgår 
anledningen till samtalet så som det är beskrivet av specialpedagogen. Först 
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beskriver jag försteget samt de tre första stegen genom att i ord och med 
exempel synliggöra mitt tillvägagångssätt. Därefter visar jag de tre stegen 
genom att lägga in dem i den tabell jag använde mig av. Slutligen följer be-
skrivningen av de fyra sista stegen.  

Som analysexempel har samtal 35 använts. Detta användes för att det var 
ett förhållandevis kort samtal. Samtalet genomfördes hösten 2004. Två nät-
verksträffar hade genomförts, en i juni och en i september 2004. Hela samta-
let, så som det har beskrivits av specialpedagogen, återges i analysexemplet. 
Samtalet har av henne värderats som ett odemokratiskt samtal ur mammans 
synvinkel.  

Samtliga samtalsexempel som förekommer i avhandlingen är avskrivna i 
sin helhet. Samtalsbeskrivningarna är skrivna som blockcitat och har försetts 
med en ram för att markera att det är specialpedagogernas texter. Då det har 
förekommit datum eller andra uppgifter som har bedömts som känsliga har 
dessa uteslutits och markerats med /…/. I de fall specialpedagogen har beto-
nat något i sin beskrivning har detta markerats med fetstil. Under steg 4, 5, 6 
och 7 samt i de avsnitt exempel ges ur samtalsbeskrivningarna markeras 
specialpedagogens text med kursiv stil eller som blockcitat.  

Försteget – anledningen till samtalet 

Närvarande: Föräldrar (separerade), rektor, lärare i liten grupp, klasslärare 
och jag.  
Pojke som har nästan all sin undervisning i liten grupp. Har haft assistent i f-
klass och gått ett par år i resursskola. Klarar inte klass, blir orolig utagerar 
både verbalt och fysiskt (fysiskt nu på slutet) går i två olika små grupper, 
men står på kö till all grupptid i den ena där han är två dagar i veckan. Kom-
plicerat, men går tyvärr inte att lösa på bättre sätt just nu. Mamman vill att 
pojken ska vara mer i klassen, han behöver träna social samvaro och det tar 
skolan ifrån honom nu. För skolan handlar det också om klassen, den är oro-
lig och ingen bra miljö för en pojke som har ett mycket stort kontrollbehov. 

Syftet med mötet var att stämma av sedan senast, hur det vi bestämt blivit, 
och hur vi ska planera framöver. Vi hade noga pratat igenom hur vi ska göra 
och varför. Det är svårt att få föräldrar att förstå att man kanske måste segre-
gera för att så småningom kunna integrera och det är svårt för föräldrar att 
inse att deras barn inte är som andra. 

Steg 1– samtalet beskrivs 
Det första giltighetsanspråket handlar om att det som sägs/skrivs är ’san-
ningsenligt’ beskrivet, sett ur specialpedagogens perspektiv. Det är special-
pedagogens beskrivning av samtalet jag förhållit mig till. Det första giltig-
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hetsanspråket kopplas till försteget och till steg 1: Att utsagan är sannings-
enligt beskriven. (Dass die gemachte Aussage wahr ist)85. 

Specialpedagogens text – förutom den text som förekommer i försteget – 
delades upp i utsagor. Det betyder att jag har numrerat från ett och framåt 
där nummer ett har varit den första meningen i beskrivningen av samtalet. 
När jag har bedömt att flera meningar har utgjort en sammanhängande utsa-
ga har en numrering varit flera meningar. Nummer två har utgjorts av nästa 
mening eller meningar som jag menar har hört ihop. Nedan följer exempel 
på steg 1. Hela samtalet har delats upp i 6 utsagor. Utsaga ett till sex utgör 
således hela samtalet så som det har skrivits av specialpedagogen. Att detta 
samtal är indelat i sex utsagor betyder inte att alla andra samtal består av lika 
många utsagor. Andra samtal kan vara indelade i fler eller färre utsagor.  

Specialpedagog beskriver samtal 35 
1. Rektor inledde och jag tog vid. Berättade läget och hur vi går vidare och att 
det är viktigt att skola och hem jobbar åt samma håll. Klassläraren berättade 
hur det fungerar när pojken är i klassen och lärarna i liten grupp hur det fun-
gerar i grupperna.  
2. Förklarade flera gånger men med andra ord varför och hur vi tänkt. Vi höll 
fast vid vår linje, men jag tror inte att mamman delar vad vi tror är bäst för 
pojken.  
3. Samtidigt som hon är medveten om hans svårigheter har hon svårt att för-
stå vårt resonemang. Pappan verkade ha förstått lite mer, vi har haft många 
samtal här.  
4. Föräldrarna fick komma till tals men jag undrar om mamman upplevde att 
hon blev lyssnad på eftersom vi inte ändrade antalet pass i klassen. Vi måste 
bestämma åt pojken när han inte klarar att göra det själv.  
5. Jag tycker ändå att det var ett ganska bra möte. Vi diskuterade begreppet 
bra, att vi i skolan inte varit tillräckligt tydliga med vad vi menat när vi sagt 
att det gått bra, och på så sätt har föräldrarna blivit lite lurade. 
6. Viktigt med tydlighet. Definiera det vi menar. Var noga förberedd.  

Steg 2 – hur samtalet kan läsas 
Steg 2 representerar giltighetsanspråk 2: Att det som sägs är riktigt i förhål-
lande till vad som synliggörs som norm eller ’riktighet’ i situationen (dass 
die Sprechhandlung mit Bezug auf einen geltenden normativen Kontext 
richtig ist)86. Det betyder att giltighetsanspråket prövar om kommunikatio-
nen sker på ett sätt som stämmer överens med den kontextuella normen som 
synliggörs som rådande i situationen.  

I steg 2 prövade jag utsagorna i förhållande till giltighetsanspråk 2. Detta 
gjordes genom att ställa frågan; hur kan yttrandet läsas? Genom att fokusera 
på specialpedagogens uttryckssätt, val av ord och begrepp har det varit möj-

                               
85 Habermas,  (1995/1981), s. 149.  
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ligt att upptäcka och synliggöra den/de normer eller ’riktighet’ som förefaller 
ha varit dominerande för handlandet i situationen (Ur specialpedagogens 
synvinkel) samt vilka diskurser som tycks ha dominerat specialpedagogen i 
situationen. De följdfrågor jag har ställt under analysens gång har varit: Hur 
uttrycks ’riktigheten’ i situationen? Hur uttrycks ’riktigheten’ i samtal som 
specialpedagogerna har värderat som så kallade ’dåliga’ samtal? I samtal 
som de har värderat som ’bra’ samtal?   

Exempel på steg 2. Punkt 1 hör ihop med utsaga nummer 1 i steg 1. Punkt 
2 med utsaga nummer 2 osv.  
1. Uttrycker att skolan har bestämt att hemmet bör jobba som skolan har 
bestämt. Synliggör en asymmetrisk talsituation genom att rektor inleder och 
genom att skolan har bestämt. Ger uttryck för en skol- och maktdiskurs. Ge-
nom vi:et artikuleras att skolans yrkesföreträdare ’håller ihop’. 
2. Ger uttryck för en skol- maktdiskurs. Synliggör ett strategiskt handlande 
genom att skolans yrkesföreträdare förklarade flera gånger.  
3. Ger uttryck för att mamman inte ses som kompetent eftersom det uttrycks 
att hon har svårt att förstå resonemanget. Uttrycker att skolan konstruerar 
mamma som en motsträvig person medan pappa konstrueras som mer med-
görlig. Synliggör ett strategiskt handlande från skolans sida. Uttrycker att 
mamma och skola inte är överens om vad som är problemet. Synliggör ett 
individperspektiv. 
4. Synliggör en medvetenhet hos specialpedagogen om att samtalet kanske 
inte har upplevts som demokratiskt. Ger uttryck för att skolans yrkesföreträ-
dare inte har lyssnat tillräckligt på mamma. 
5. Artikulerar en medvetenhet om att ett samtal kan upplevas som bra av en 
part men inte av en annan. Synliggör en medvetenhet om vikten av att disku-
tera begrepp. 
6. Ger uttryck för vad specialpedagogen anser vara viktigt då samtal förs i 
(för)skolan. Uttrycker att specialpedagogen anser det viktigt med en strategi 
från (för)skolans sida då samtal ska föras med föräldrar. 

Steg 3 – att synliggöra det osynliga  
I steg 3 prövade jag utsagorna i förhållande till giltighetsanspråk 3; Att det 
som yttras är menat så som det yttras. (uppriktighet) (dass die manifeste 
Sprecherintention so gemeint ist, wie sie geäussert wird)87. Frågor som ställ-
des var: Vad är inte närvarande i uttrycket?/ (Dolt?/Skymt?/Vad sägs inte?) 
Jag menar att det kan vara möjligt att med hjälp av dessa frågor upptäcka om 
deltagarna i samtalet har kunnat tala på ett uppriktigt sätt. Eftersom jag i 
analysen arbetade med hjälp av tabeller markerade jag steg 3 genom att stry-
ka under den text som hörde till steget (se tabellmall s. 110-112). Punkt 
nummer 1 hör ihop med utsaga nummer 1 och med punkt 1 under steg 2. 
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Punkt 2 med utsaga nummer 2 osv. Nedan följer enbart exempel ur steg 3. 
För att lättare se hur de tre stegen relaterar till varandra bör tabellmallen 
studeras här nedan. 
1. Uttrycket säger inte att man hade en öppen dialog eller ett förutsättnings-
löst samtal. Uttrycket säger inte att föräldrarna var en del i vi:et.    
2. Uttrycket skymmer eller döljer föräldrarnas synpunkter. Flerstämmighet 
(Nilholm, 2003) skyms.
3. Flerstämmighet skyms. Uttrycker inte att mamman kanske förstod på ett 
annat sätt än vad skolan önskade. 
4. Flerstämmighet skyms.
5. Uttrycket skymmer vad föräldrarna tyckte. Uttrycker inte om detta ses 
som ett problem eller ej. 
6. Uttrycket säger inte vad de övriga samtalsdeltagarna anser om tydlighet 
och förberedelse.

Analysmodell presenterad i tabellmall 
Följande tabellmall använde jag då jag analyserade enligt ovanbeskrivna 
modell: 

 
Försteg: Anledningen till samtalet 
Närvarande: Föräldrar, separerade, 
rektor, lärare i liten grupp, klasslära-
re och jag.  

Pojke som har nästan all sin un-
dervisning i liten grupp. Har haft 
assistent i f-klass och gått ett par år i 
resursskola. Klarar inte klass, blir 
orolig, utagerar både verbalt och 
fysiskt (fysiskt nu på slutet). Går i 
två olika små grupper, men står på 
kö till all grupptid i den ena där han 
är två dagar i veckan. Komplicerat, 
men går tyvärr inte att lösa på bättre 
sätt just nu. Mamman vill att pojken 
ska vara mer i klassen. Han behöver 
träna social samvaro och det tar 
skolan ifrån honom nu. För skolan 
handlar det också om klassen, den 
är orolig och ingen bra miljö för en 
pojke som har ett mycket stort kon-
trollbehov.  

Syftet med mötet var att stämma 
av sedan senast, hur det vi bestämt 
blivit, och hur vi ska planera fram-
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över. Vi hade noga pratat igenom 
hur vi ska göra och varför. Det är 
svårt att få föräldrar att förstå att 
man kanske måste segregera för att 
så småningom kunna integrera och 
det är svårt för föräldrar att inse att 
deras barn inte är som andra. 
Steg 1: Samtalet beskrivs.  
Vilka är utsagorna? 
 

Steg 2: Hur kan yttrandet läsas?  
Steg 3: Vad är inte närvarande i 
uttrycket? Dolt? Skymt? Vad sägs 
inte? 

1. Rektor inledde och jag tog vid. 
Berättade läget och hur vi går vidare 
och att det är viktigt att skola och 
hem jobbar åt samma håll. Klasslä-
raren berättade hur det fungerar när 
pojken är i klassen och lärarna i 
liten grupp hur det fungerar i grup-
perna.  
 
 
 
 
 
2. Förklarade flera gånger men med 
andra ord varför och hur vi tänkt. Vi 
höll fast vid vår linje, men jag tror 
inte att mamman delar vad vi tror är 
bäst för pojken.  
 
 
 
3. Samtidigt som hon är medveten 
om hans svårigheter har hon svårt 
att förstå vårt resonemang. Pappan 
verkade ha förstått lite mer, vi har 
haft många samtal här.  
 
 
 
 
 
 

1. Uttrycker att skolan har bestämt att 
hemmet bör jobba som skolan har 
bestämt. Synliggör en asymmetrisk 
talsituation genom att rektor inleder 
och genom att skolan har bestämt. 
Ger uttryck för en skol- och makt-
diskurs. Genom vi:et artikuleras att 
skolans yrkesföreträdare ’håller ihop’. 
Uttrycket säger inte att man hade en 
öppen dialog eller ett förutsättnings-
löst samtal. Uttrycket säger inte att 
föräldrarna var en del i vi:et.     
 
2. Ger uttryck för en skol- makt-
diskurs. Synliggör ett strategiskt 
handlande genom att skolans yrkesfö-
reträdare förklarade flera gånger. 
Uttrycket skymmer eller döljer för-
äldrarnas synpunkter. Flerstämmighet 
(Nilholm, 2003) skyms. 
 
3. Ger uttryck för att mamman inte 
ses som kompetent eftersom det ut-
trycks att hon har svårt att förstå re-
sonemanget. Uttrycker att skolan 
konstruerar mamma som en motsträ-
vig person medan pappa konstrueras 
som mer medgörlig. Synliggör ett 
strategiskt handlande från skolans 
sida. Uttrycker att mamma och skola 
inte är överens om vad som är pro-
blemet. Synliggör ett individperspek-
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4. Föräldrarna fick komma till tals 
men jag undrar om mamman upp-
levde att hon blev lyssnad på efter-
som vi inte ändrade antalet pass i 
klassen. Vi måste bestämma åt poj-
ken när han inte klarar att göra det 
själv.  
 
5. Jag tycker ändå att det var ett 
ganska bra möte. Vi diskuterade 
begreppet bra, att vi i skolan inte 
varit tillräckligt tydliga med vad vi 
menat när vi sagt att det gått bra, 
och på så sätt har föräldrarna blivit 
lite lurade.  
 
 
6. Viktigt med tydlighet. Definiera 
det vi menar. Var noga förberedd. 

tiv. 
Flerstämmighet skyms. Uttrycker inte 
att mamman kanske förstod på ett 
annat sätt än vad skolan önskade. 
 
4. Synliggör en medvetenhet hos 
specialpedagogen om att samtalet 
kanske inte har upplevts som demo-
kratiskt. Uttrycker att skolans yrkes-
företrädare inte har lyssnat tillräckligt 
på mamma. 
Flerstämmighet skyms.
 
5. Artikulerar en medvetenhet om att 
ett samtal kan upplevas som bra av en 
part men inte av en annan. Synliggör 
en medvetenhet om vikten av att dis-
kutera begrepp. 
Uttrycket skymmer vad föräldrarna 
tyckte. Uttrycker inte om detta ses 
som ett problem eller ej. 
 
6. Ger uttryck för vad specialpedago-
gen anser vara viktigt då samtal förs i 
(för)skolan. Uttrycker att specialpe-
dagogen anser det viktigt med en 
strategi från (för)skolans sida då sam-
tal ska föras med föräldrar. 
Uttrycket säger inte vad de övriga 
samtalsdeltagarna anser om tydlighet 
och förberedelse.

 

Steg 4 – hur formerar specialpedagogen utsagor om sig själv i 
texten? 
I detta steg analyserade jag specialpedagogens subjektspositioner med avse-
ende på hur specialpedagogen formerade utsagor om sig själv i texten. Som 
utgångspunkt använde jag vad jag kommit fram till i steg 2. Med subjektspo-
sition menar jag att jag ser subjektet, i detta fall specialpedagogen, som för-
änderligt. Med detta synsätt är det möjligt att specialpedagogen i ett och 
samma samtal kan uttrycka sig så att det ser ut som att hon intar olika och 
ibland även motstridiga positioner.  

 
 
112 



Specialpedagogen synliggör en subjektsposition som tydligt är för skolan 
och mot mamma. Samtliga sex utsagor ger uttryck för detta. Specialpedago-
gen formerar i utsaga 4 sig själv som reflekterande och medveten – jag und-
rar om mamman upplevde att hon blev lyssnad på eftersom vi inte ändrade 
antalet pass i klassen. Trots att specialpedagogen reflekterar över att mamma 
nog inte känner sig lyssnad på, ger hon inte uttryck för att ha reflekterat 
över, vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Genom att relatera denna 
utsaga till den kontext som samtalet förts i, är det möjligt att fundera över 
fler förklaringsmodeller till utsagan än om texten hade fått stå ’frikopplad’ 
från sitt sammanhang. Genom intervjun med specialpedagogen, men även 
med rektor, har bilden av rektor som chef tonat fram. Med detta menar jag 
att en hierarki synliggörs med rektor som överordnad specialpedagogen.  

Steg 5 – vilken specialpedagogisk yrkesroll bidrar dessa 
utsagor till att konstruera i texten? 
I steg 5 förstås konstruktionen av specialpedagogens yrkesroll som något 
som innefattar de tre begreppen subjektsposition, förväntningar från special-
pedagogen själv och från omgivningen samt att personliga egenskaper har 
tänkts in (se kapitel 3, s. 87, avsnitt Konstruktion av specialpedagogens 
yrkesroll).  

Genom att relatera konstruktionen – så som utsagorna 2, 4 och 6 bidragit 
till i situationen – till den arbetsbeskrivning som finns för denna specialpe-
dagog och i förhållande till vad som sagts i intervjun, konstrueras hennes roll 
som ’expertens’ och ’kollegastödjarens’. Denna konstruktion verkar inte ge 
henne något utrymme – i denna samtalssituation – för att utvidga sin roll till 
att även bli en föräldrastödjare eller elevstödjare. 

Steg 6 – hur artikuleras hinder respektive möjligheter för 
argumentation på lika villkor i texten?  
Hinder artikuleras redan i försteget genom att yrkesföreträdarna i förväg 
noga pratat igenom vad som skulle göras. Därmed synliggörs en strategi och 
ett maktutövande som resulterar i ett försprång för skolans yrkesutövare 
gentemot föräldrarna. Denna strategi kan ses som ett hinder för föräldrarna 
att argumentera mot skolans förslag till åtgärder. Frågan som kan ställas är 
om detta i själva verket var ett informationsmöte? Hinder artikuleras vidare i 
utsaga 1 genom att rektor började tala, därefter specialpedagog och sedan 
klasslärare. Vad hade hänt om föräldern hade fått börja? Hinder synliggörs i 
utsaga nr 2 genom den strategiska hållning som förmedlas genom förklarade 
flera gånger.. och vi höll fast vid vår linje... Möjlighet synliggörs genom den 
medvetenhet specialpedagogen visar om att mamma nog inte kände sig lyss-
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nad på (utsaga nr 4) samt den medvetenhet specialpedagogen uttrycker kring 
begreppsförståelse (utsaga nr 5).  

Steg 7– hur artikuleras villkoren för ett deliberativt samtal i 
texten? 
Genom att diskutera begrepp uttrycker specialpedagogen en medvetenhet om 
att deltagare på ett möte kan förstå ord och uttryck på olika sätt (utsaga nr 5). 
Villkoren artikuleras i beskrivningen som 

• Mamma måste känna sig lyssnad på 
• Medvetenhet kring begreppsförståelse. 

  
Sammanfattningsvis synliggör samtal 35 ett strategiskt framgångsorienterat 
förhållningssätt. Jag menar att eftersom det tredje giltighetsanspråket inte 
tillgodosetts – det vill säga samtalet skymmer eller döljer uppriktighet – 
synliggörs inget kommunikativt förståelseorienterat förhållningssätt. Speci-
alpedagogen hade värderat samtalet som ett icke demokratiskt samtal ur 
mammans synvinkel men ett ganska bra möte (utsaga 5) sett ur skolans per-
spektiv. Trots att specialpedagogen värderade samtalet som bra sett ur sko-
lans perspektiv har samtalet, som jag uppfattar det, inte uppfyllt villkoren för 
ett deliberativt samtal på grund av att specialpedagogen uttrycker att ovan-
stående villkor – mamma måste känna sig lyssnad på – inte hade tillgodo-
setts. 

Trovärdighetsfrågor och etik  
De metodologiska reflektionerna jag inledde detta kapitel med knyts i detta 
avsnitt ihop med frågor kring tillförlitlighet och trovärdighet88.  

The principle is to report any personal and professional information that may 
have affected data collection, analysis, and interpretation (Patton, 2002, p. 
566). 

 
Den forskning som genomförts har skett både ur ett inifrån- och ett utifrån-
perspektiv. Inifrånperspektivet genom att jag själv är specialpedagog och 
mina informanter alla är specialpedagoger. Utifrånperspektivet genom att jag 
inte har arbetat i de kommuner eller på de (för)skolor där mina informanter 
varit verksamma. Den förförståelse jag haft har rört arbetet som specialpeda-
gog. Jag har haft mycket kunskap om en specialpedagogs olika funktioner, 
vilket inte betyder att jag har haft kunskap om alla de funktioner de beskrivit 
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att de har89. Denna förförståelse kan ses som både hinder och möjligheter. 
Hinder, på grund av att den kan skymma vad som sägs eller skrivs, eftersom 
jag ’vet’ för mycket och därmed kanske inte ställer de frågor som skulle 
kunna ställas av en utomstående. Möjligheter, genom att jag kan förstå my-
cket av vad som berättas eller beskrivs, eftersom jag varit med om liknande 
händelser. Förförståelsen har oundvikligen påverkat forskningen och mina 
informanter. Medvetenheten om detta har synliggjorts exempelvis då jag 
beskrivit forskningsansatsen som iscensättande. Ett annat exempel på den 
påverkan jag som forskare har haft har beskrivits i avsnittet om loggböcker 
tidigare i detta kapitel. Påverkan har även skett genom att en av de personer, 
som haft funktionen som handledare för mig i mitt avhandlingsskrivande, 
inledningsvis deltog i projektet. Denna påverkan har dock inte varit strate-
gisk i betydelsen manipulativ utan tjänat som syfte att fortsätta den föränd-
ringsprocess som hade startat hos både mig som projektledare och informan-
terna i och med att vi haft uppdrag som basgruppshandledare i Skolverkspro-
jektet (se kapitel 2).  

Projektets utgångspunkt var det deliberativa samtalet. Deliberation som 
begrepp var nytt även för mig vid tiden för projektets början. Av den anled-
ningen fanns en av handledarna med i början för att initiera begreppet. Kor-
tare föreläsningar hölls vid fyra nätverksträffar. Den huvudsakliga delen av 
varje nätverksträff utgjordes dock av de gemensamma samtal vi förde. Den 
iscensättande forskningsansatsen tillåter en aktiv påverkan men det är viktigt 
att tydliggöra att denna inte haft ett dolt syfte. Att syftet med projektet var 
utveckling framkom redan i det första informationsbrevet som skickades ut 
då informanter söktes. Syftet för projektet, så som det var formulerat på den 
tiden, redovisades i detta brev (se Bilaga 1). Även frågeställningar presente-
rades samt hur länge projektet skulle pågå. Härmed uppfylldes delar av in-
formationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002).  

Under den första träffen diskuterades formerna för träffarna, att det var 
frivilligt att delta samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sin med-
verkan. Det betonades också att det var frivilligt att läsa de texter som inled-
ningsvis delades ut. I och med dessa inledande diskussioner hade informa-
tionskravet tydliggjorts samt samtyckeskravet – ”deltagarna i en undersök-
ning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (ibid., s. 9) – upp-
märksammats. De inledande diskussionerna uppmärksammade även 
konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid., s. 
12). Det poängterades att uppgifter, som skulle kunna betraktas som känsli-
ga, inte borde skickas via e-mail. Vidare att allt material jag fick del av skul-
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le förvaras på ett betryggande sätt samt att gruppen hade tystnadsplikt vilket 
innebar att allt som diskuterades i gruppen skulle hållas inom denna.  

I ett e-mail till deltagarna mellan första och andra träffen beskrev jag de 
fyra forskningsetiska principerna specifikt. Jag poängterade bland annat att 
det var frivilligt att lämna uppgifter till mig och att de enbart skulle användas 
i forskningssyfte. Därmed hade även nyttjandekravet tillgodosetts. Detta 
säger att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (ibid., s. 14). Slutligen poängterades vikten av att pro-
jektdeltagarna skulle läsa igenom det jag skrivit och att jag behövde få deras 
kommentarer före publicering. Inför sjunde träffen – då hade projektet pågått 
i närmare ett och ett halvt år – skickade jag skriftligt ut de forskningsetiska 
riktlinjerna till samtliga projektdeltagare och deras chefer. Trots att vi vid ett 
flertal tillfällen hade diskuterat de etiska principerna och hur dessa skulle 
kunna relateras till det material jag fick tillgång till genom nätverksträffar, 
loggböcker och intervjuer, ansåg jag det viktigt att få ett skriftligt medgivan-
de för att få använda materialet för min forskning (se Bilaga 2). Jag ville 
vara säker på, att vi alla var överens om vad det var deltagarna gav sitt med-
givande till. Detta föranledde en del diskussioner under sjunde träffen och 
det uppdagades en del oklarheter. Bland annat uttryckte en av specialpeda-
gogerna oro över om allt material, som hon hade sänt till mig, skulle kunna 
användas i avhandlingen om hon skrev på sitt medgivande. Eftersom hon 
kände oro inför detta ville hon inte skriva på och detta respekterades. Vi kom 
istället överens om att jag skulle be om hennes medgivande vid varje tillfäl-
le, då jag använde något av hennes uttalanden eller beskrivningar i min text. 
Oklarheterna reddes således ut. Deltagarna och jag enades om hur jag skulle 
hantera materialet. 

Närheten till informanterna och det empiriska materialet har varit påtaglig 
framförallt under de år projektet pågick. Allt eftersom tiden har gått, analy-
sen av materialet har fortskridit och fördjupats har en distansering skett till 
informanterna. Att numrera samtalen istället för att använda de fingerade 
namnen har varit ett sätt att distansera sig. Numreringen har bidragit till fo-
kusering på texten, även om jag inte kan säga att detta har lett till att indivi-
den som har beskrivit samtalet helt har kunnat tänkas bort. Annorlunda ut-
tryckt har den mycket ’närsynta’ läsningen och analysen av samtalen hjälpt 
mig i en nödvändig distansering till informanterna.  

För att ett resultat ska betraktas som trovärdigt måste texten vara kommu-
nicerbar och genomskinlig (Kvale, 1997). Genomförande och bearbetning 
måste tydligt beskrivas. Jag har i detta kapitel redovisat metoder som an-
vänts samt tillvägagångssätt vid analys av material. Även i resultatkapitlen, 7 
och 8, har jag bemödat mig om att belysa de resultat jag kommit fram till på 
ett så trovärdigt sätt som möjligt. Ett sätt att öka trovärdigheten kan vara 
triangulering. För detta avhandlingsprojekt har metodtriangulering använts 
vilket här innebär att flera metoder – nätverksträffar, intervjuer, beskrivna 
samtal – har använts för att belysa resultatet. Patton (2002) skriver: 
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 Methods triangulation: Checking out the consistency of findings generated 
by different data collection methods (p. 556). 

 
Patton (2002) påpekar att triangulering inte bara syftar till att ’bevisa’ att de 
resultat man kommit fram till är ’riktiga’ därför att de olika metoder man 
använt kommit fram till samma sak. Tvärtom kan användandet av olika me-
toder påvisa motsättningar vad gäller resultatet och att detta kan vara både 
belysande och viktigt. 

Thus, understanding inconsistencies in findings across different kinds of data 
can be illuminative and important (ibid.).   

 
Motsatta uppfattningar har synliggjorts framförallt genom att ställa samtals-
beskrivningar mot varandra men även med hjälp av intervjuuttalanden.  

Vad gäller själva skrivprocessen har ett ständigt beaktande av ett respekt-
fullt förhållningssätt och en vilja att skapa delaktighet varit viktiga ledstjär-
nor under hela arbetets gång. Det har betytt att informanterna fortlöpande har 
fått läsa samtalsanalyser och avhandlingstext och fått möjligheter att ge syn-
punkter. Synpunkter och kommentarer har bidragit till förändringar i texten 
eller att delar av specialpedagogernas samtalsbeskrivningar, nulägesbeskriv-
ningar, citat ur loggböcker eller citat från intervjuer har utelämnats. Sådana 
förändringar eller utelämningar har endast skett då det bedömts som ett kon-
fidentialitetsproblem. Exempelvis har ’mamma’ i någon beskrivning bytts ut 
mot ’förälder’, någon yrkesbeteckning har ändrats och datum har tagits bort 
om sådana har förekommit i beskrivningarna.    

Sammanfattning – två bärande delar 
I detta kapitel har forskningsansatsen beskrivits liksom undersökningens 
olika delar. Två huvuddelar har varit bärande och därmed lika viktiga för 
förståelse av resultatet. Den ena bärande delen har bestått av elva nätverks-
träffar där 15 specialpedagoger från åtta olika kommuner och jag själv som 
projektledare har träffats under en tidsperiod av två och ett halvt år. Den 
andra bärande delen har utgjorts av analyser av 54 samtal som specialpeda-
gogerna har beskrivit. Jag har redogjort för de intervjuer som genomfördes 
och ett webbaserat diskussionsforum som använts. Vidare har en analysmo-
dell presenterats. I kapitlet har även redogjorts för etiska överväganden samt 
diskussioner avseende trovärdighet och tillförlitlighetsfrågor.  
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5. Nätverksträffar – ömsesidighet, inspiration 
och kunskapande

I detta kapitel beskrivs urvalsförfarandet av informanter till avhandlingspro-
jektet varefter informanterna presenteras. Presentationen sker dels med fing-
erade namn men även genom de beskrivningar de ombads skriva då projektet 
startade. Av konfidentiella skäl har jag utelämnat vem som har skrivit vilken 
nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningarna analyseras inte. Syftet har istäl-
let varit att få fram en bild som visar den variation av arbetsuppgifter, hinder 
och möjligheter som präglar specialpedagogernas vardag. Denna bild utgör 
ett sammanhang mot vilken samtalsbeskrivningarna i kapitel 6 och 7 kan 
läsas.  

Kapitlet presenterar även de elva nätverksträffarna. Träffarnas form och 
innehåll beskrivs liksom några av de reflektioner jag hade efter varje träff. 
Även några av deltagarnas reflektioner synliggörs genom de inlägg de skrev 
på ett webbaserat diskussionsforum, learnloop, i anslutning till genomförda 
träffar. Beskrivningen av den sista nätverksträffen skiljer sig åt från de övri-
ga genom att den innehåller citat av vad informanterna har uttryckt om träf-
farnas betydelse för dem. Nätverksträffarna återkommer i kapitel 6 och 7 
men då ställda i relation till specialpedagogernas beskrivna samtal. Dessa 
analyseras, diskuteras och jämförs med vad som har diskuterats på träffarna. 

Urval till avhandlingsprojekt 
Då jag skulle söka informanter använde jag mig av det nätverk av specialpe-
dagoger som byggts upp i Skolverksprojektet (se kapitel 2). Då jag ville 
studera villkor för deliberativa samtal med avseende på specialpedagogens 
yrkesroll i (för)skola begränsades urvalet till personer med en specialpeda-
gogexamen. Efter att ha granskat hela listan, uteslutit de basgruppshandleda-
re som inte hade en specialpedagogexamen samt de som endast hade varit 
basgruppshandledare under någon enstaka kurs, återstod 33 personer. Dessa 
fick en förfrågan i vecka 12 år 2004 (se Bilaga 1). Intresserade ombads av-
sätta tid att skriva en nulägesbeskrivning av sin specialpedagogiska verk-
samhet och yrkesroll samt skriva ner sina visioner/mål. Loggbok skulle skri-
vas och tid avsättas för träffar vid Högskolan i Falun. Jag informerade även 
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om att jag som projektledare hade för avsikt att besöka deltagarna på deras 
respektive arbetsplatser och intervjua dem och deras chefer.  

Av de 33 personer som tillfrågats, var det 17 som var intresserade av att 
delta. Av dessa var det två som avbröt medverkan strax efter projektets start. 
Mina huvudinformanter har således varit 15 specialpedagoger från åtta olika 
kommuner i Dalarna och Hälsingland. Specialpedagogerna har en bakgrund 
som grundskollärare eller förskollärare och arbetar alla inom skola och/eller 
förskola. Samtliga är kvinnor, vilket har sin orsak i att så gott som samtliga 
basgruppshandledare i Skolverksprojektet – med något enstaka undantag – 
var kvinnor.  

Informanterna hade också kunnat sökas utanför nätverket genom att kon-
takta förskolor och skolor. Fördelen med att utnyttja ett befintligt nätverk var 
att där fanns namn och adresser på specialpedagoger från olika kommuner 
och olika skolformer. Den första kontakten som hade tagits, för att finna 
specialpedagoger som var intresserade och nyfikna att arbeta som bas-
gruppshandledare i Skolverksprojektet, genomfördes bland annat genom 
kontakt med skolledare i kommuner runt om i Dalarna men även genom 
direktkontakter till specialpedagoger. Ingen specialpedagog blev beordrad av 
sin chef att anta uppdraget utan uppdraget erbjöds och antogs av dem som 
ansåg sig ha möjlighet och tid (von Schantz 2004). Uppdraget innebar en 
möjlighet att utvidga sin specialpedagogiska funktion. De specialpedagoger 
som tackade ja hade gjort en prioritering av arbetsuppgifter på så sätt att de 
var tvungna att minska på traditionell undervisningstid till förmån för bland 
annat samtalstid. Det var därför rimligt att söka informanter till avhandlings-
projektet i nätverket då jag antog att det därmed skulle vara lättare att finna 
specialpedagoger intresserade av samtal och utveckling av yrkesrollen. De 
specialpedagoger som slutligen tackade ja till att medverka i projektet, kan 
sägas representera de allra mest intresserade av att utveckla sin yrkesroll 
genom samtal som arbetsmetod.  

Presentation av informanterna 
I följande avsnitt presenteras de 15 specialpedagogerna. De har fått A-namn, 
B-namn eller C-namn beroende på hur organisationen av specialpedagogerna 
har sett ut vid tidpunkten då jag intervjuade dem och deras chefer. Cheferna 
har jag benämnt strategiska informanter eftersom de valdes ut för att de var 
chefer till mina informanter. Anledningen till att jag gett dem namn efter 
organisationsform var att jag inledningsvis antog att organisationen skulle 
vara betydelsefull för mitt syfte. Detta antagande övergavs dock eftersom 
mitt material inte medgav något ställningstagande avseende organisationens 
roll i förhållande till specialpedagogers möjlighet att iscensätta deliberativa 
samtal. Frågan kommer dock att diskuteras i kapitel 8. 
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I C-kommun är specialpedagogerna i huvudsak anställda centralt. Chefen 
är i detta material förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen90. I 
B-kommun finns det en blandning av både centralt och lokalt anställda spe-
cialpedagoger. De centralt anställda specialpedagogerna i dessa kommuner 
är organiserade i ett så kallat resursteam och har chefen för resursteamet som 
sin chef. De lokalt anställda specialpedagogerna är anställda vid en skola 
eller i en enhet91 och har en rektor som chef.  I A-kommun är specialpedago-
gerna huvudsakligen lokalt anställda och har rektor som chef.  

C-kommun 
Specialpedagogerna i dessa kommuner är centralt anställda. Specialpedago-
gerna i de olika C-kommunerna arbetar på olika sätt. I en kommun arbetar 
specialpedagogerna både med samtal och handledning och med schemalagd 
undervisning av barn/ungdomar. I en annan kommun har specialpedagogerna 
prioriterat arbetslagsträffar. De träffar varje arbetslag en gång i månaden. 
Den ena träffar arbetslagen för förskolan och den andra träffar arbetslagen 
för skolan upp till år 6. Därutöver träffar de föräldrar och samtalar med för-
äldrar men arbetar även med utvecklingsfrågor. I C-kommun arbetar 
Cecilia: Förvaltningschef som chef. Arbetar mot alla förskolor i kommunen. 
Har bakgrund som förskollärare. 
Cia: Förvaltningschef som chef. Arbetar mot alla skolor i kommunen. Har 
bakgrund som mellanstadielärare. 
Cissi: Förvaltningschef som chef. Arbetar mot alla skolor i kommunen. Har 
bakgrund som lågstadielärare. 

B-kommun 
I B-kommun finns specialpedagoger som är både centralt och lokalt anställ-
da. De centralt anställda specialpedagogerna har i mitt material alla en speci-
alpedagogexamen men utbildningsnivån varierar för de lokalt anställda spe-
cialpedagogerna. I B-kommun arbetar 
Bea: Resursteamets ledare som chef. Ingår i ett resursteam. Arbetar mot alla 
skolor i kommunen. Har bakgrund som lågstadielärare. 
Beata: Resursteamets ledare som chef. Ingår i ett resursteam. Arbetar mot 
alla förskolor i kommunen. Har bakgrund som förskollärare. 
Bi: Resursteamets ledare som chef. Ingår i ett resursteam. Arbetar mot alla 
förskolor i kommunen. Har bakgrund som förskollärare. 
Bibbi: Resursteamets ledare som chef. Ingår i ett resursteam. Arbetar mot 
några skolor i kommunen. Har bakgrund som lågstadielärare. 

                               
90 Chefer och förvaltningar har olika namn i olika kommuner. Jag använder begreppet förvalt-
ningschef respektive barn- och ungdomsförvaltningen i denna framställning.  
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Bigge: Resursteamets ledare som chef. Ingår i ett resursteam. Arbetar mot 
några skolor i kommunen. Har bakgrund som lågstadielärare. 
Bodil: Resursteamets ledare som chef. Ingår i ett resursteam. Arbetar mot 
alla förskolor i kommunen. Har bakgrund som förskollärare. 

A-kommun 
Specialpedagoger är anställda med rektor som chef. De arbetar huvudsakli-
gen i skolan eller i en skolenhet med både undervisning och som stöd för 
rektor och med handledning av kollegor. Oftast arbetar specialpedagogen 
enbart i en skola men någon enstaka informant i projektet arbetar både i sko-
la och i förskola. I A-kommun arbetar 
Agnes: Rektor som chef. Arbetar på en skola. Har bakgrund som lågstadielä-
rare 
Agneta: Rektor som chef. Arbetar på en skola. Har bakgrund som förskollä-
rare. 
Aida: Rektor som chef. Arbetar på en skola. Har bakgrund som lågstadielä-
rare. 
Alma: Rektor som chef. Arbetar i en skolenhet vilket betyder att hon arbetar 
på några skolor och i förskolan. Har bakgrund som förskollärare.  
Amanda: Rektor som chef. Arbetar på en skola. Har bakgrund som ämneslä-
rare. 
Andrea: Andrea är centralt anställd i en kommun där de övriga specialpeda-
gogerna är anställda under en rektor. Har bakgrund som förskollärare. 

Kommentar 
Min uppdelning i tre organisationsformer grundar sig, som jag redan nämnt, 
på de intervjuer jag genomförde under 2005. Sedan dess har några organisa-
toriska ändringar skett. En A-kommun har blivit C-kommun. En B-kommun 
har förändrats till C-kommun. I en av A-kommunerna har man centralt an-
ställda specialpedagoger utan specialpedagogexamen men med specialpeda-
gogiska uppdrag. Denna kommun är i mitt material en A-kommun. Min de-
finition av specialpedagog i detta material – lokalt eller centralt anställd – är 
någon som har en specialpedagogexamen. Jag menar med speciallärare en 
pedagog som arbetar i skolan i huvudsak på individ- och/eller gruppnivå och 
är underställd rektor.  

Nulägesbeskrivningar hösten 2004 
Specialpedagogerna ombads inledningsvis att göra en nulägesbeskrivning 
över sin verksamhet. Som ett led i att presentera specialpedagogerna med 
bibehållen anonymitet följer nedan tretton namnlösa beskrivningar som väl 
ger uttryck för den komplexitet och den olikhet som synes vara ett känne-
tecken för specialpedagogens yrkesroll. Beskrivningen utgörs av direkta citat 
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ur specialpedagogernas nulägesbeskrivningar från hösten 2004. För att göra 
det svårare att identifiera kommunerna och/eller specialpedagogerna har jag, 
då jag funnit det nödvändigt, infogat /…/ istället för text. Rubriksättningen 
över varje beskrivning är gjord av mig. Efter de tretton beskrivningarna föl-
jer en sammanfattande kommentar över vad som uttryckts och synliggjorts. 

Om vikten att arbeta självständigt  
Min huvudsakliga uppgift är nu arbetet i förskolorna i [namn på kom-
mun],/…/. Då vi var de första specialpedagogerna i kommunen har vi haft 
stor frihet, men det har också varit krävande att samtidigt skapa förutsätt-
ningar och argumentera för möjligheter att arbeta specialpedagogiskt samti-
digt som vi har varit överhopade med konkreta uppgifter./…/Enligt elevhäl-
soplanen träffar vi regelbundet, vid ett tillfälle i månaden varje arbetslag.  

Visioner: Jag trivs med mitt jobb, ”brinner” för det. Vill utveckla tänkan-
det och kompetensen framför allt i förskolan. Jag vill bidra till att skapa lust 
kring arbetet med barn. Men också få personal att kunna möta föräldrar med 
barn i svårigheter på ett professionellt och framåttänkande sätt så att försko-
lan bidrar till positiva spiraler. 

Hinder: Vi har några drivande rektorer i kommunen som hellre vill knyta 
oss specialpedagoger direkt till sig för att på så vis få bättre kontroll på insat-
ser./…/... ser jag stor vikt i att vi är med och har ett övergripande perspektiv 
och inte helt tvingas gå i någon rektors ledband. Vi behöver olika professio-
ner som kan diskutera och tillsammans hitta de bästa strategierna vidare till 
exempel kring de svåraste ärenden.  

Samtal bör präglas av en demokratisk grundtanke  
Samtal kring åtgärdsprogram präglas av en demokratisk och solidarisk grund-
tanke. I korta drag vill jag beskriva min verksamhet som att jag står på ele-
vens/barnets sida när det gäller samtalen i skolan. Jag försöker förstå och vara 
lyhörd för vad eleven (och föräldrarna) uttrycker och försöka förstå hur ele-
ven tänker och lär för att på så sätt kunna komma med förslag på hur och vad 
(och varför) vi kan göra för att nå de mål som vi formulerar gemensamt eller i 
samråd. Jag upplever att åtgärdsprogrammen är min utgångspunkt och 
mitt/vårt sätt att samarbeta mot ett gemensamt mål tillsammans med eleven, 
föräldrarna och lärarna. 

Min vision är att eleven ska uppleva sig respekterad och får den hjälp 
hon/han vill ha och behöver och förhoppningsvis klara av målen i skolan. 

Styrning uppifrån  
I mitt arbete kan det finnas vissa hinder i och med att rektorerna inte kan sty-
ra oss på de sätt de vill, då vi inte är direkt underställda dem. De är då inte 
alltid nöjda med våra insatser och den fördelning, prioritering som vi gör. 
Ibland blir det något av ”förtroendekris”. Samarbetet med pedagogerna har i 
de flesta fall varit mer fruktbart och det har blivit vissa förändringar – förbätt-
ringar i verksamheten. Tidspress och antal uppgifter som pedagoger idag har, 
gör ibland att reflektionstid och fruktbara samtal inte kommer till stånd. Re-
flektion och handling blir sammanbundna, vilket inte alltid är så bra! Arbete i 
arbetslag är svårt för många och de flesta vill helst ha enskild handledning. 
Fungerande arbetslag är mycket viktigt att få till stånd.  
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Traditionella lösningar  
Visst hinder i mitt arbete som specialpedagog kan vara förväntningar på att 
arbeta som speciallärare, man ser helst de lösningarna först, innan man ser på 
hur man organiserat sin egen undervisning. Dessutom har det varit så i ca 20 
år så då är det klart att det finns förväntningar. Ett annat hinder, tycker jag, är 
ekonomin när jag ser att vi inte klarar en grupp på för få personal och ska för-
söka få min ena chef att förstå det. Det handlar om att förstå den verkliga si-
tuationen i verksamheten också och inte bara se till ekonomin.  

I förskolan är de inte vana att ha någon som kommer, förutom under förra 
året. De är mera ute efter att diskutera och få hjälp med råd hur de ska göra.  

Svårigheter som vändes till möjligheter  
Att vara specialpedagog och arbeta på samma skola som jag tidigare varit 
klasslärare i har inte varit helt lätt. Dessutom har jag varligt försökt skaka av 
mig rollen som ”specialläraren” och träda in i specialpedagogrollen. Den för-
sta tiden kände jag mig som en ambulansförare som skulle rycka ut så fort 
något hände i en klass. Den känslan är nästan helt borta i dag. Nu känns det 
mer som man, både lärare och elever vänder sig till mig när det krisar sig i 
svårlösta konflikter som kräver mer ingående samtal.  

På [namn på skolan] finns förutom jag, som är anställd som specialpeda-
gog, också en lärare med lärarutbildning anställd som speciallärare. Vi har ett 
mycket tätt och gott samarbete utan konkurrens. Hon arbetar mest mot elever, 
men sköter även föräldrakontakter med de elever som berör henne. Vi försö-
ker att schemalägga samrådstider med lärarna samtidigt, det spar tid för lä-
rarna och vi får större överblick på varandras och lärarnas arbete på så sätt. 
Vi samråder även vid pedagogiska kartläggningar och diagnoser. Det känns 
bra att ha en ”speaking partner”./…/ 

Som du kanske ser är jag livrädd för att arbeta med elever under en längre 
period och permanenta deras undervisning i liten undervisningsgrupp, att 
”nöta ut” dem. Det är en viktig del, att vid samråden med klasslärarna, plane-
ra hur eleverna ska arbeta i klassen med passande läromedel och alternativa 
arbetssätt. 

Mina visioner för att utbilda mig till specialpedagog var att jag som låg-
stadieklasslärare hade sett alltför många barn gå till ”kliniken” för att bli ”bo-
tade”. Jag såg ju att det inte gav det resultatet. De elever som fick specialun-
dervisning under sitt första skolår fick oftast specialundervisning även när de 
gick sitt nionde skolår! Något måste alltså vara fel!! Specialundervisning var 
slöseri på resurser menade jag. Jag ville skaffa mig mer kunskap om special-
undervisning.  

Ledningsfunktion 
Jag arbetar mycket mot rektorerna men mera rådgivande. Dessutom sitter jag 
med i ledningsgruppen (alla rektorer, enhetschefer) från och med hösttermi-
nen och det har varit värdefullt. Där har jag möjlighet att bevaka och föra 
fram specialpedagogiska spörsmål (en stående punkt på dagordningen). Som 
läget är nu har jag stora möjligheter att påverka beslut och ta en del diskus-
sioner. Nu kan jag förmedla samma sak till alla rektorer samtidigt. Det är 
oerhört viktigt vad det gäller kommunikation. Positiv feedback har jag fått av 
ett antal rektorer som tycker att det blivit ”friskare” frågor/diskussioner sen 
jag kom med. På det viset har jag en fördel med min friare roll, behöver inte 
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ta hänsyn till budget utan kan vara företrädare för elever i svårigheter. Dess-
utom är det ingen prestige för mig att ta upp vissa frågor, vilket det ofta kan 
bli rektorer emellan. 

Oplanerad verksamhet   
Jag förstår nu efteråt att det inte alls var förankrat hos rektorerna att jag skulle 
jobba övergripande och hur. De hade inga planer på hur vi skulle kunna an-
vändas utan det var upp till oss. Jag hade inte ens ett rum. Behövs det ??? Du 
ska ju åka runt till skolorna, sa förvaltningschefen. 

Arbete med barnen 
Jag har även jobbat med en flicka i åk 3. Förra läsåret ropade de på mig för 
de tyckte att hon hade svåra matematiksvårigheter. Jag tyckte att vi skulle 
kolla upp hennes läs- och skrivförmåga. Där började jag jobba med henne. 
Plötsligt var inte matten något stort problem. Jag har handlett hennes assistent 
och även jobbat med tjejen men endast 1 gång/vecka. Har varit med på sam-
tal med förälder. Jag har också fortsatt med en kille som har gått ut åk 8 nu i 
vår. Jag började med honom i åk 7. Han gick inte mycket i skolan. Han var så 
stressad. Mamman skötte undervisningen hemma. Det var inte att tänka på att 
undervisa honom när jag kom in i bilden. Vi började spela spel i stället och 
sen kunde vi så småningom börja med skolarbetet. Jag gick hem till honom 2 
ggr/vecka. I år har han gått i skolan 3 dagar/vecka. Det har fungerat så bra att 
mamman har kunnat släppa taget. Jag har gjort hembesök en gång/vecka. Jag 
har även tagit alla kontakter med skolan för att befria mamman. Alla prov har 
vi gjort hemma. Han har fått betyg i alla ämnen utom gymnastik. 

 Kommunikation i arbetslag  
Min ambition mot förskola är att få dem att förstå vilket viktigt arbete de ut-
för. Hur jag arbetat med detta i höst är på olika nivåer. Arbetslagsutbildning 
tillsammans med vår psykolog är en sak. Vi hade en förmiddag för alla ar-
betslag på en förskola. Vi pratade om kommunikation, hur vi lyssnar till var-
andra och hur vi tolkar det vi hör. Hur svårt det är i ett arbetslag att dra åt 
samma håll om vi inte förstår varandra. Vi gav dem också ett "redskap" att 
använda när de pratar om hur de ska ha det på just deras avdelning. Tex. när 
de ska bestämma hur matsituationen ska se ut. Hur de djupare kan gå in i vad 
som sägs och om vi menar samma sak när vi pratar om "lugn och ro" i en 
matsituation. Lägger vi in samma värdering när vi pratar om "lugn och ro", 
vad är det och hur ser det ut när vi arbetar med detta? Det här var mycket 
uppskattat och arbetslaget skulle fortsätta med detta sätt att "bena upp", vad 
vi egentligen menar när vi kommunicerar med varandra. 

Är samverkan möjlig? 
Jag kommer från [datum. Min kommentar] att tillhöra resursgruppen92 i kom-
munen./…/ Hur mitt uppdrag kommer att avgränsas och vad det ytterligare 
innebär vet jag inte idag. Någon utökning av uppdragen ser jag som en omöj-
lighet, däremot kanske en förändring av innehållet. Som jag själv ser det mås-
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92 I kommunen kallar man inte denna grupp för resursgrupp. För enhetlighetens skull, men 
även av konfidentiella skäl, använder jag begreppet resursgrupp eftersom funktionen är att 
vara en grupp med resurser för hela kommunen.  



te jag ta bort större delen av undervisningen för att hinna med de övriga upp-
dragen. Kanske ska jag ytterligare specialisera mig? Jag hoppas mycket på 
den nybildade resursgruppen möjligheter att förena teori med praktik och att 
föra diskussioner över disciplingränserna. Jag hoppas också på ett närmare 
samarbete mellan skola, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin och soci-
altjänsten där alla släpper på prestige och revirtänkande och visar verklig vil-
ja att samarbeta! Kanske viljan finns – men talar vi samma språk? 

Det förebyggande arbetet viktigt  
Mitt uppdrag är att undanröja hinder för barns och ungdomars lärande. För-
söka medverka till att eleven får en bra skolgång och samarbeta med personal 
ute i verksamheten med att utarbeta pedagogiska strategier för barn med svå-
righeter. Vidare är mitt uppdrag att handleda och fortbilda personal. En viktig 
del av arbetet är förebyggande. Vidare är mitt uppdrag att vara behjälplig vid 
analysen och åtgärder på individ-, grupp- och skolnivå. Arbeta med åtgärds-
program, utarbetande, genomförande och uppföljning./../ 

När det gäller att förebygga jobbar vi mest med utbildningar av olika slag. 
Jag tycker också att man kan säga att handledning och konsultationer är en 
form av att förebygga. Att skapa goda relationer med verksamheten tycker 
jag också är att förebygga. Goda samtal med barn och vuxna ser jag också 
som förebyggande. 

Om goda relationer och att starta processer  
Samarbete och goda relationer är viktigt för oss (specialpedagoger. Min 
kommentar). Vi har som mål att starta processer och få personalen att se hur 
viktiga de är i arbetet med barn och föräldrar. Med stöd och hjälp av oss kan 
de komma vidare och ge barnen en gynnsam utveckling./…/ Vi tycker att vi i 
samarbete med rektorerna och BVC fungerar som ett bra team. 

Specialpedagogen beskrivs som målvakt  
Inför läsåret 04/05 vill jag arbeta vidare med att samtliga i arbetslaget ska 
känna sig delaktiga i specialpedagogiken och elevvården. Vi har kommit en 
bra bit på väg redan, med tankarna ”allas barn”, men vi kan bli ännu mer 
medvetna om de processer vi har möjlighet att påverka och styra. Jag har som 
mål att vi förstår att det är vi i arbetslaget som är resurserna och att vi inte 
fastnar i resonemanget: – Men det är ju omöjligt! Vi har ju inga resurser (un-
derförstått pengar)! Jag vill att vi ska få bort hierarkin i arbetslaget och att 
alla, assistenter, fritidspedagoger, förskollärare, klasslärare, övningslärare 
m.fl. känner och kan uttrycka sin kompetens och förstår att de är nödvändiga 
i arbetslagets kedja. Därmed tror jag att barnen i behov av särskilt stöd får del 
av arbetslagets ökade medvetenhet. Jag ska vara en del av arbetslaget, som en 
målvakt i ett fotbollslag, som står längst bak och som medspelarna kan känna 
sig trygga med och som räddar, men också hela tiden passar tillbaka för nya 
chanser! Risken är ju naturligtvis att jag i stället faller tillbaka på gamla för-
väntningar att jag snarare blir läkaren som står utanför planen och tar hand 
om skadade spelare som redan är förbrukade och som inte kan spela på 
många matcher. En läkare som bara lindrar symptom, utan att på djupet kän-
na till spelets hela idé!/…/ Jag ska vara en person som finns i bakgrunden. 
Ingen expert som kommer med tips och metoder och rätt svar. Jag ska skapa 
möjligheter till demokratiska samtal. 
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Sammanfattande kommentar  
Specialpedagogerna ger uttryck för en yrkesroll där frihet och eget ansvar 
artikuleras som en förutsättning att arbeta specialpedagogiskt. En kombina-
tion av närhet och distans synliggörs. Närhet uttrycks i form av aktivt arbete 
med barn och ungdomar, samarbete med rektorer men också som kontinuer-
liga handledningssamtal med arbetslag. Distans beskrivs i form av en önskan 
att skapa delaktighet hos alla pedagoger beträffande arbetet med barn och 
ungdomar i behov av stöd. Det förebyggande arbetet och att driva utveck-
lingsfrågor artikuleras som angeläget liksom att detta kräver goda relationer 
på alla plan. Det synliggörs olika förväntningar som kolliderar och kommer i 
konflikt med egen målsättning, prioriteringar och arbetssätt. Beskrivningarna 
ger sammantaget uttryck för en mångfacetterad yrkesroll vars arbetssätt både 
ser ut att handla om att rätta till brister hos barnet/eleven men också om att 
arbeta förebyggande. Specialpedagogens kommunikativa roll synliggörs.  

Presentation av nätverksträffar – innehåll och procedur 
I detta avsnitt beskrivs de elva nätverksträffarna. Syftet är att de ska läsas 
som ett av de sammanhang som specialpedagogernas beskrivningar av sam-
tal har relaterats till. Det betyder att dessa utgör en del av den kontext som 
jag menar är viktig att ta hänsyn till då resultatkapitlen, 6 och 7, läses. En 
informant har varit med på samtliga 11 träffar. Genomsnittligt har informan-
terna deltagit vid åtta träffar. Ingen informant har varit närvarande färre än 
sex gånger. I figur 3 visas antalet deltagare (n = 15) vid var och en av de elva 
träffarna.  
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Figur 3: Antal deltagare på var och en av de 11 nätverksträffarna (n=15). 

I beskrivningen av den sista och elfte träffen citeras hur specialpedagoger 
har uttryckt sig om träffarnas betydelse för dem. Detta ska läsas som att nät-
verksträffar kan ha betydelse för möjligheten att genomföra deliberativa 
samtal därför att ett slags kunskapande har synliggjorts. Huruvida gemen-
samma yrkesgruppssamtal är ett villkor för möjligheten att genomföra deli-
berativa samtal kan dock först verifieras om något kunskapande också har 
synliggjorts i de beskrivna samtalen i loggböckerna.  

Första träffen – det deliberativa samtalet introduceras 
I juni 2004 anordnades den första nätverksträffen inom ramen för min studie. 
Närvarande: 12 av 17 inbjudna specialpedagoger, jag som projektledare samt 
en professor i specialpedagogik. Denna träff låg i slutet av terminen vilket 
gjorde att många hade meddelat förhinder på grund av aktiviteter i 
(för)skolan eller på grund av fortbildningsdag. 

Inför första träffen hade jag skickat deltagarna en text av Tomas Englund 
(2003); Skolan och demokratin – på väg mot en skola för deliberativa sam-
tal? Texten diskuterar olika demokratiuppfattningar i relation till skolan och 
vilka konsekvenserna kan bli, enligt författaren. Englund (2003) argumente-
rar för en deliberativ demokratiuppfattning där det deliberativa samtalet i 
skolan kan ses som uttryck för en demokratisk värdegrund. Tanken med 
utskicket av texten var att specialpedagogerna skulle bilda sig en första upp-
fattning av deliberation och deliberativt samtal då jag antog att begreppen 
var nya för de flesta. En första introduktion av den teoretiska diskussionen 
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kring deliberation och deliberativa samtal hölls och förslag gavs på litteratur 
i ämnet93.   

Andra träffen – deltagarna bekantar sig med varandra.  
Den andra träffen var i september 200494. Två specialpedagoger hade avbru-
tit medverkan i projektet på grund av ändrade arbetsförhållanden. Närvaran-
de: 14 av 15, jag själv samt en professor i specialpedagogik.  

Den andra träffen blev delvis en repetition då inte alla hade haft möjlighet 
att närvara första gången. Det deliberativa samtalet som förhållningssätt 
diskuterades, frågor runt samtalet fördjupades och vidgades i förhållande till 
den första träffen. Jag hade öppnat ett webbaserat samtalsforum, learnloop. 
Till detta hade samtliga projektdeltagare anslutit sig (efter en del krångel). 
Förutom samtal om learnloop tog vi upp frågan om hur etiska frågor borde 
hanteras. För mig som forskningsledare blev det viktigt att påminna oss alla 
att våra träffar och samtal kräver respekt för varandra. Detta innebar bland 
annat ”att var och en skall respektera andras förmåga och rätt till självbe-
stämmande (autonomi), medbestämmande och integritet”95.  På detta följde 
gruppdiskussioner där specialpedagogerna delgav varandra bilder ur sin 
verksamhet. Denna gruppdiskussion hade också som syfte att deltagarna 
skulle lära känna varandra.  

Tredje träffen – en första analys av samtal 
Den tredje träffen var i november 2004. Närvarande: 12 av 15 specialpeda-
goger samt jag som projektledare. Till denna träff hade jag gjort en första, så 
kallad, ’ytanalys’ av de samtalsexempel jag hade fått. Formerna för hur jag 
skulle analysera var ännu vaga. Inledningsvis handlade mina analyser till 
stora delar om specialpedagogens arbetsuppgifter och deras roller. Jag hade 
fastnat för vad och varför-frågor. Vad skriver specialpedagogerna? Varför 
skriver de det de skriver? Att analysera utifrån hur-frågan – Hur kan innehål-
let i det skrivna läsas eller förstås? – hade jag ännu inte kommit på. Bilden 
som framträdde ur denna första analys var specialpedagoger som inte lät sig 
nöjas med att arbeta efter mottot ’så-som-det-alltid-har-varit’.  

                               
93 Malmgren Hansen (2002), Nilholm (2003), Roth (2003), Utbildning och Demokrati – Tid-
skrift för didaktik och utbildningspolitik. (2). (2004). 
94 Litteratur som togs upp under träffen: Bohman (2002) samt Baumann, (2004). Samhälle 
under belägring. I boken analyserar Baumann hur idén om ”det privata” mer och mer tycks 
leda bort från idén om vårt gemensamma, goda samhälle. Klyftan blir allt bredare mellan ”det 
offentliga” och ” det privata”. Livsnerven i all politik, hävdar han, är konsten att översätta 
privata problem till allmänna förhållanden och tvärtom (se s. 91).   
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I mina sammanfattningar efter träffarna hade jag hittills pendlat mellan 
begreppet samtal och möten vilket jag tror skapade osäkerhet hos både mig 
och deltagarna. Vad var det egentligen de skulle fokusera på? Min tanke var 
samtal men jag blandade begreppen och det, upplevde jag, ledde till förvir-
ring. Träffarna på högskolan skulle vara ett led i att inspirera specialpedago-
gerna att pröva en samtalsteknik där det deliberativa samtalet som förhåll-
ningssätt skulle kunna utgöra en slags modell för en kunskapande procedur. 
Vi hamnade ofta i frågor som handlade om specialpedagogers uppdrag, or-
ganisationsfrågor och ledarskapsfrågor. Det var svårare, upptäckte jag, att i 
detta skede föra samtalen mot det tänkta syftet – att låta specialpedagogerna 
beskriva samtal de deltagit i. Positivt var att vi under denna träff förde sam-
tal i helgrupp, vilket skulle kunna ses som en början till att ett deliberativt 
förhållningssätt i projektgruppen höll på att skapas. Positivt var även delta-
garnas reaktioner och reflektioner kring att vara en del av projektet. 

Jag vill tacka er alla för en bra dag i måndags. För mig blir det som en sorts 
handledning på min roll som specialpedagog (Ur learnloop, 17/11 2004). 

Skriver just om möten i min loggbok. Det är mums med den skrivande reflek-
tionstiden och med Faluträffarna med er. De bidrar också till att jag kan ha 
lite kläm på vad jag gör i mitt jobb. Jag önskar att personalen ute i förskole-
arbetslagen jag träffar, också hittade sådana tillfällen för reflektion. Jag får 
nog vara uppmärksam på att jag själv inte blir för ytlig i mina träffar med 
dem (Ur learnloop, 16/12 2004).  

Fjärde träffen – parallella processer 
Fjärde träffen hade vi i januari 2005. Närvarande: 13 av 15 specialpedagoger 
samt jag som projektledare. Inledningsvis berättade några av deltagarna om 
projekt de startat i sina kommuner. Exempelvis berättades om ett utbild-
ningsprojekt för all personal i förskolan där bland annat barnsyn, kunskaps-
syn och syn på lärande diskuterades. För mig framstod detta som något av 
’parallella processer’ vid sidan av den process som jag menar hade startat 
hos specialpedagogerna redan i och med att de hade haft uppdraget som 
handledare i Skolverksprojektet.  

Träffens inledande diskussion fokuserade på rollen som specialpedagog 
och jag upplevde att deltagarna uttryckte en frustration och en irritation över 
skolledares bristande kunskap kring specialpedagogiska frågor. Detta var ett 
återkommande tema på så gott som alla träffar. Innehållsligt bestod träffen 
även av gruppdiskussioner kring styrkor och svagheter, möjligheter och hin-
der beträffande den egna rollen. Som möjlighet togs följande exempel upp: 
En av deltagarna beskrev den utveckling som hade skett sedan projektet hade 
startat. Hennes åsikt var att hon kunde se att hon själv visste vad hon som 
specialpedagog skulle arbeta med och vilken funktion hon skulle ha men att 
det, enligt hennes sätt att se, inte var lika tydligt hos rektorerna. För att göra 
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någonting åt detta, berättade hon att hon anordnande organisationsmöten ─ 
både organiserade men också informella så kallade ’spånmöten’. Som ett 
resultat av träffarna hade hon som specialpedagog tillsammans med rektorer 
börjat anordna studiedagar för lärare. Specialpedagogen hade därmed skapat 
möjligheter till skolutveckling genom dialog och samarbete med rektorerna. 
Ett annat tema som togs upp var närhet och distans i specialpedagogens ar-
bete. När är närhet en styrka eller möjlighet? När är det en svaghet eller ett 
hinder? Samma fråga diskuterades angående distans. 

Att deltagandet i forskargruppen upplevdes som positivt bekräftades i en 
inlaga på learnloop av en av specialpedagogerna efter den fjärde träffen.   

Nu skriver jag en ”logg” till alla eftersom det kanske kan vara intressant för 
flera som kanske känner igen sig…Jag började med att reflektera kring detta 
efter vår senaste träff och sedan blev det ännu tydligare för mig efter ett sam-
tal med [namn]. Vad är det då som har blivit tydligare? Jo, att min specialpe-
dagogiska roll och verksamhet och mina möten helt klart påverkas och med-
vetandegörs av de träffar och samtal vi har i vår forskningsgrupp. Processer 
startar i oss när vi möts, även i denna grupp! Projektet löper under relativt 
lång tid och jag tror det kommer att påverka oss och vårt handlande och vårt 
förhållningssätt ute i våra verksamheter. Vi försöker ju också hålla oss i det 
deliberativa samtalet där ingen ”äger” sanningen. Det är ju klart att det på-
verkar och utvecklar oss! (Ur learnloop, 18/2 2005). 

Femte träffen – diskurser, diskursiva verktyg och positioneringar 
Femte träffen var i april 200596. Närvarande: 11 av 15 specialpedagoger, jag 
själv samt en professor i specialpedagogik. Projektet hade pågått nästan ett 
år. De första träffarna hade jag upplevt som något trevande från min sida. 
Mina sammanfattningar hade varit ganska sparsamma. Jag hade övervägt hur 
jag skulle hantera loggböckerna men även inläggen i learnloop. Fortfarande 
var det en öppen fråga hur jag skulle analysera min empiri. Min tanke hade 
hela tiden varit att nätverksträffarna skulle utgöra det sammanhang till vilket 
samtalen, beskrivna av specialpedagogerna, skulle relateras. Därför hade jag 
inledningsvis inte heller haft ambitionen att spela in dessa nätverkssamtal. 
Inspirerad av en forskarkurs i feministisk poststrukturell teori började jag 
skriva sammanfattningarna över projektträffarna i två spalter – en spalt som 
jag kallade för händer och där jag sammanfattade vad vi hade gjort och vad 
vi hade pratat om och en spalt som fick heta reflektion och där jag reflekte-
rade över det jag skrivit i den första spalten.  

En kortare föreläsning om Habermas hölls och därefter diskuterades två 
beskrivna samtal ur två olika loggböcker. Jag hade i förväg tagit kontakt med 
två specialpedagoger och frågat dem om jag fick använda delar av deras 
loggböcker. Att diskutera samtal som specialpedagogerna själva hade be-
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skrivit var nytt för deltagarna. Min avsikt med dessa diskussioner var att i 
beskrivningarna upptäcka vilka diskurser som tycktes dominera och vilka 
som hindrades från att ’tala’. Vi pratade inte i de termerna men det var vad 
jag menar att det handlade om. Diskussionerna fördes inledningsvis i två 
grupper men följdes upp i helgruppsdiskussion. I smågruppsdiskussionerna 
deltog alla på ett engagerat sätt. När vi senare följde upp diskussionen i hel-
grupp upplevde jag det som att samtalet inte fungerade lika bra som i den 
lilla gruppen. Ett antagande är att de mindre grupperna möjliggjorde delibe-
rativa samtal men att samtal i den stora gruppen inte upplevdes som delibe-
rativa av alla deltagare. Att våra nätverksträffar bidrog till gemensamt läran-
de genom ”kunskapshandlingar”97 och inte av ensidig ”förmedling av infor-
mation”98 blev tydligt genom den ”dialogrelation”99 våra träffar mer och mer 
kom att präglas av. 

Sjätte träffen – Samtal i helgrupp  
Sjätte träffen ägde rum i september 2005100. Närvarande: 13 av 15 specialpe-
dagoger, jag samt en professor i specialpedagogik. Vi började med en ’run-
da’ där alla berättade något om sin verksamhet. Därefter följde en kort före-
läsning kring Habermas argumentationsteori och det kvalificerade samtalet. 
Den upplevelse jag fick av denna träff var att diskussionerna och samtalen 
fördes i en deliberativ anda för första gången. Ett inlägg i learnloop efter 
träffen bekräftade att åtminstone en deltagare hade upplevt samma sak. 

Jag känner mig trygg i gruppen! Även om man känner att alla är så ambitiösa 
och duktiga så känner jag att vi är ärliga, vi vågar säga ifrån när vi inte för-
står. När man säger något så känns det att ni andra tar till er mina tankar, ni 
bryr er! (Ur learnloop, 13/9 2005). 

Sjunde träffen – Parallella processer, utveckling och oro 
Sjunde träffen hölls i november 2005. Närvarande: Nio specialpedagoger av 
15 samt jag själv. Denna träff spelades in men av tekniska skäl blev bara den 
första hälften inspelad. I och med inspelningen förändrades mina samman-
fattningar genom att de blev mer omfattande. Likt de två senaste samman-
fattningarna skrev jag i två spalter – en spalt som jag kallade för händer och 
en spalt som jag kallade för reflektioner. Under denna träff diskuterades de 
etiska principerna återigen eftersom jag hade skickat ut ett formulär för 
medgivande (se Bilaga 2). Etiska frågor som behandlades visade vikten av 

                               
97 Se Freire (1972), s. 79. 
98 ibid. 
99 ibid. 
100 Litteraturanvisning till deltagarna: Habermas (1984). 
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hur viktigt det är att som forskare ständigt hålla frågorna kring vad som kan 
vara ’rätt’ och ’riktigt’ levande. Det var nu, efter mer än ett år i projektet, 
som det började gå upp för både mig och deltagarna att många känsliga frå-
gor hade behandlats och att det därmed var befogat att återigen diskutera 
etiska principer.  

Efter de inledande etiska diskussionerna gick vi ’laget runt’. Denna ’run-
da’ kom att handla om förändringar ute i de olika verksamheterna. En del 
hade fått nya chefer, andra förändrad organisation och/eller nya lokaler. 
’Rundan’ synliggjorde att specialpedagogerna ansåg det viktigt att  

• förvaltningschef och specialpedagog är överens om den specialpe-
dagogiska verksamheten och dess organisation  

• rektor har förtroende för specialpedagogen 
• en bra specialpedagogisk verksamhet bör ha en stående tid för träff 

med ledningsgruppen för (för)skolan 
Samtalsexempel togs upp. Flera exempel handlade om problem med många 
inblandade, om anmälningar till socialtjänsten och om specialpedagogers 
oro, om var man ska sätta gränser för vad skolan ska göra och vad social-
tjänsten ska göra och vad skolläkare/sköterska ska göra. Olika ’sanningsbil-
der’ presenteras. I diskussionen framfördes att specialpedagogerna ansåg det 
som viktigt att ha ett tydligt syfte inför samtalet. Varför har vi detta samtal? 
Vem har ansvar för de beslut som fattas? Det diskuterades även att special-
pedagogen skulle kunna leda samtal istället för rektor, att båda föräldrarna 
måste vara med på samtalet och att det är viktigt med gränsdragning. Vad är 
till exempel skolans uppdrag och vad är socialtjänstens uppdrag? Det artiku-
lerades att strategiskt handlande ibland kan vara nödvändigt.  

I ett samtalsexempel beskrevs hur specialpedagogen skulle observera ett 
barn i förskoleverksamhet. Specialpedagogen hade värderat samtalet som ett 
bra samtal. Samtalet med personalen förbereddes med frågor som rörde 
barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn. Exempel på sådana frågor var: ”Hur 
tänker du? Hur kommer din syn att märkas i verksamheten? Vad vill du 
stoppa i barnets livsryggsäck? Hur kommer du att praktiskt visa vad du ska 
lägga i barnets ryggsäck? Vad ser barnet när det kommer till er? Bjuder mil-
jön in till lek?” Nätverksdeltagarna diskuterade hur det kom sig att samtalet 
upplevdes som ett bra samtal av specialpedagogen. Denne trodde att det 
handlade om en personalgrupp som länge gått med ”näsan i fåran” och hade 
”sug” efter någonting nytt. Personalen i arbetslaget var nyfiken och positiv 
och specialpedagogen menade att de, efter att ha funderat över frågorna som 
specialpedagogen hade ställt, hade fått tid att fundera över vilka miljöföränd-
ringar som skulle kunna gagna barnen. 

Att träffarna föreföll vara viktiga som handledningstillfällen visade föl-
jande inlägg av en av deltagarna i learnloop någon dag efteråt. 

Det slår mig vilken enorm kompetens det finns i gruppen, som en aldrig 
sinande sjö att ösa ur. Oavsett om det är stort eller smått, det man vill ventile-
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ra, finns det något att tillföra i spörsmål där man ibland tror att det är ”färdig-
tänkt”. Ju fler som får komma till tals, desto fler som ser och har synpunkter 
desto bättre måste resultatet bli? Eller man kanske kommer närmare sanning-
en, om det nu finns någon? (Ur learnloop, 22/11 2005). 

Åttonde träffen – analys av ett samtal 
Den åttonde träffen ägde rum i februari 2006 med tio specialpedagoger och 
jag som projektledare. Fyra hade meddelat förhinder och en hade slutat på 
grund av flyttning till annan del av landet. Hela träffen inspelades. Utskriften 
gjordes till stora delar ordagrant.  

Diskussionen kom inledningsvis att handla om specialpedagogernas yr-
kesfunktion. Frågor som – Är det en konkurrerande yrkesfunktion? Vilka 
mandat har man som specialpedagog? Vilka samtal får specialpedagogen 
föra? – kom upp. En av deltagarna menade att specialpedagogerna är de 
första som så uttalat står på barnens sida och att det finns åsikter om detta. 
Organisation och omorganisation togs upp. Ett återkommande tema var om 
specialpedagogerna skulle underställas rektor eller skolchef. En av special-
pedagogerna, Andrea, menade att organisationen, som fanns för barn i behov 
av särskilt stöd, inte fungerade som det var tänkt i den kommun där hon var 
verksam. Varje enhet bestämde själv vilka specialresurser som skulle anstäl-
las. Vissa enheter hade flera specialpedagoger exempelvis och i andra fanns 
det färre. Några hade kuratorer och andra inte. Tanken hade varit att resur-
serna skulle användas på ett solidariskt sätt där de bäst behövdes men i prak-
tiken fungerade inte detta eftersom det i själva verket var ekonomin som 
styrde.  

Andrea: Resurserna är fast i de enheterna där de är anställda och så var det 
inte tänkt. 

  
Hon berättade om ett barn som hade rätt att läsa enligt särskolans läroplan. 
Hon sa att det egentligen inte fanns något val för de eleverna i det skolområ-
de där hon var verksam.  

Andrea: Det finns inga pengar avsatta för dem. Om de väljer att gå kvar i sin 
gamla skola istället för att flytta till särskolan får de ta konsekvenserna.  

 
Under denna träff diskuterades Almas samtalsbeskrivning av en elevvårds-
konferens. Hon hade i förväg givit sitt tillstånd till att vi gemensamt i grup-
pen fick diskutera texten. I samtalet, som av Alma hade värderats som ett 
dåligt samtal, beskrevs också Almas egna funderingar kring varför hon me-
nade att samtalet inte blev bra. Genom dessa funderingar, som synliggjorde 
ett kritiskt förhållningssätt till både sitt eget och skolans agerande, lämnade 
Alma ut sig själv. Jag menar att detta visade ett förtroende från Almas sida 
gentemot gruppen. Diskussionen kring samtalsbeskrivningen gav även ut-
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tryck för respekt och engagemang hos deltagarna för Almas beskrivning. Ett 
deliberativt förhållningssätt hade synliggjorts i denna helgruppsdiskussion. 

Nionde träffen – hur använder vi ord? Det deliberativa samtalet i 
praktiken 
Den nionde träffen hölls i maj 2006 med nio specialpedagoger närvarande. 
Träffen inspelades och skrevs ut i sin helhet. En samtalsbeskrivning av Ag-
nes diskuterades.  

Under denna träff blev det ännu tydligare än tidigare hur viktig diskussio-
nen kring ord är. Det blev även märkbart att de diskussioner vi förde upplev-
des som avancerade av de deltagare som inte varit med under träff åtta, då vi 
hade diskuterat Almas text. Diskussionen kring Agnes text kom snabbt in på 
diskurser. Tankar och idéer bollades fram och tillbaka. Bibbi protesterade 
och sa att hon inte förstod vad vi höll på med, vilket enligt mitt sätt att se, 
gav uttryck för den deliberativa anda som rådde under träffen. Hon vågade 
säga ifrån, vilket tvingade mig som projektledare att tillsammans med delta-
garna förklara vårt sätt att diskutera ord och begrepp i Agnes text. Med di-
rektcitat visar jag hur en del av samtalet gestaltade sig. Ord som utreda, 
ärendeansökan, samarbete och samverkan diskuterades.  

  
Andrea: Vi kan använda ord som betyder… Ordet utreda till exempel; dom 
kanske menar något helt annat än vad man får ut då man analyserar ordet.  
Amanda: Då kanske det är så att man inte ska använda ordet utreda i skolan? 
D: Det kan ju vara så att föräldrar ryggar när de hör ordet utreda? 
Beata: Så var det för oss med ordet ärendeansökan. Vi kallade det för ett 
ärende tills en förälder reagerade och undrade; Jaha, det är ett ärende. Det var 
det ju inte så vi ändrade till uppdrag. Uppdragsansökan.  
D: Varifrån kom ordet ärende? 
Andrea: Vissa ord måste vi ha eftersom vi arbetar ihop med andra verksam-
heter./…/Varför ska vi uppfinna hjulet igen?/…/ 

 
Bibbi berättade att hon tog upp ordet samarbete en gång i ett arbetslag och 
frågade dem vad de lade in i ordet. Vad betydde samarbete för arbetslaget? 
Det visade sig att två grupper, som skulle samarbeta med varandra, hade helt 
olika uppfattningar om vad ordet betydde för dem. De hade uppfattat att 
rektors uppmaning till dem att samarbeta hade betytt att de skulle göra saker 
med varandra hela dagarna.  

Andrea: Samverkan och samarbete. Samarbete kan vara ett tvång. Samverka, 
då måste man verka tillsammans. 
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Tionde träffen – genomgång av en analysmetod 
Den tionde träffen var i september 2006 med elva specialpedagoger, jag 
själv och en professor i specialpedagogik. Träffen spelades in och skrevs ut i 
sin helhet.  

Denna träff handlade till största delen om den analysmodell jag utarbetat, 
med utgångspunkt i Habermas giltighetsanspråk, och med vars hjälp jag 
hade påbörjat analysen av samtal beskrivna av specialpedagogerna. Steg för 
steg gick jag igenom hur jag hade gått tillväga då jag prövade min analysme-
tod. Genom att berätta om tillvägagångssättet fick jag möjlighet att pröva 
mina tankegångar på projektdeltagarna. Projektet började närma sig slutet. 
Mitt fokus var inte längre på deltagarnas verksamhet utan var helt inriktat på 
att finna en hanterlig och meningsskapande analysmetod. Jag kan uttrycka 
det som att jag inte var kommunikativ och förståelseorienterad i mitt förhåll-
ningssätt, enligt Habermas definition, vid denna träff. Istället var jag mer 
strategisk och framgångsorienterad101.  

Elfte träffen – vad har vi lärt av varandra?  
Den elfte och sista träffen var i november 2006 med 13 specialpedagoger 
närvarande. Denna träff hade jag spelat in och utskriften gjordes ordagrant i 
sin helhet. Jag skrev inga reflektioner denna gång och inte heller skickade 
jag texten för genomläsning till specialpedagogerna. Det skedde först vid ett 
senare tillfälle då jag började använda delar ur utskriften till avhandlingen. I 
denna träff ville jag ’knyta ihop säcken’. Jag bad därför deltagarna att ge en 
beskrivning över deras nuvarande arbetsförhållanden. Deltagarna fick alla 
komma till tals i den så kallade ’rundan’. Med rubriksättningen och citat har 
jag velat synliggöra nätverksträffarnas betydelse för specialpedagogerna. Det 
uttrycks som följer:  

Nätverksträffarna har haft betydelse för sättet att samtala   

Alma: Det har ju handlat mycket om samtalet och det har varit bra för mig. 
Det är viktigt att tänka vad och varför och hur kan det bli bättre.  

Cecilia: Sen måste jag säga att det här teoretiska stödet jag fick kring samtalet 
har varit jätte bra för det tycker jag att jag är duktig på. 

Bea: Samtalen blev en aha-upplevelse för jag tyckte att efter det har ingenting 
blivit sig likt. Mina samtal har inte blivit lika som de var före, så att säga.  
Det har påverkat mycket. Jag har fått ut mest av teoribiten. 
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Nätverksträffarna har haft betydelse för yrkesrollen 

Agnes: genom att vara med i projektet har jag orkat vara någonting mer än 
speciallärare. Hade jag inte varit med i projektet kanske jag hade anammat 
speciallärarrollen mer. 

Cecilia: Jag tycker det har påverkat mig på så sätt – det har förstärkt och för-
djupat min uppfattning av specialpedagogrollen på ett positivt sätt.  

Cia: Du sammanfattade mitt arbete väldigt starkt i fyra punkter. Det var väl-
digt personligt och bra för mig och veta vad man gör. Det som är viktigt för 
mig är engagemang för eleven, att kunna bedriva utvecklingsarbete, att driva 
på rektorerna och att stödja lärarna. Det är ganska starkt att få den här respon-
sen, tycker jag. Är det så här jag tänker? Det är jätte häftigt! 

Nätverksträffarna har varit som handledningstillfällen  

Aida: Att ha ett nätverk med personer som har en liknande referensram där 
stora och små ämnen får dryftas. Så har man blivit bekräftad genom ”rundan” 
och att jag har sett fram emot de här träffarna.  

Cissi: Jag tycker det är viktigt att träffa andra och höra hur dom har det för att 
kunna bli stark och veta hur jag ska ha det. Eftersom jag har friheten måste 
jag ha något att ge också. 

Andrea: Och jag tycker att det har påverkat mig. Det har både gett bredd och 
djup. Och bredden tycker jag är hur man har tagit del av hur olika det kan se 
ut, både vad gäller organisation och hur olika våra roller ser ut. Och djupet 
har varit våra diskussioner här om specialpedagogiskt synsätt.  

Allt har inte varit lätt! 

Cissi: Jag har lite dåligt samvete för jag har hoppat av lite däremellan. Det 
kom lite saker som man skulle läsa och jag fattade inte vad jag läste för nå-
gonting! Det var lite svår text ett tag. Det deliberativa samtalet, det var lite 
krångligt. Jag hade inte tid att sätta mig in i det riktigt.  

 
Flera av specialpedagogerna uttryckte att de hade funnit argument för att 
söka förändra specialpedagogens placering i organisationen och flera ut-
tryckte att de hade blivit påverkade av de samtal om samtal vi fört.  

Figur 4 visar mitt sätt att se dessa träffar som något som har bidragit till 
ett vidgat och fördjupat seende hos mig och projektdeltagarna.  
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Figur 4. En föreställning om nätverksträffarna som fördjupad och vidgad förståelse 

Sammanfattande kommentar 
Genom de gemensamma diskussionerna i nätverksträffarna har specialpeda-
gogerna och jag inspirerat varandra, lärt av varandra och utbytt erfarenheter. 
Det Aida säger i citat nedan uppfattar jag som en följd av att hon har varit 
med i projektet. Hon har funderat över vad hennes unika kompetens är, vad 
hon är bra på. Nedan artikulerar hon sin kunskap: 

Mitt unika är att jag kan finnas med i arbetslaget och lyfta mina kollegor. Att 
bolla tillbaka, att lyssna in vad de har att säga, att formulera det igen och 
lämna tillbaka det till dem så att dom kan tänka vidare och hitta egna lös-
ningar. Ofta händer det att de har bättre lösningar. Traditionen har ju varit att 
de fått mandat från en speciallärare att säga ja eller nej; den där expertrollen. 
Jag har försökt att bygga upp expertrollen i var och en (Aida, nätverks-
träff, 20/ 11 2006). 

 
Agnes har i flera anteckningar i sin loggbok gett uttryck för vad de gemen-
samma samtalen i nätverket har betytt för henne. Bland annat har hon enga-
gerat sig i organisationsfrågan kring specialpedagoger. Citatet nedan är från 
våren 2005. Då hade projektet pågått i nästan ett år. 

Efter träffen i Falun känner jag mig stärkt att gå vidare med att försöka få nå-
gon typ av struktur eller organisation på verksamheten för kommunens speci-
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alpedagoger. Vår tanke är att skapa en gemensam arbetsyta där vår gemen-
samma specialpedagogiska kompetens kan användas till gemensam pedago-
gisk nytta i hela kommunen (Ur Agnes loggbok, våren 2005). 

 
Vid den sista nätverksträffen säger hon att de har en skolchef som lyssnar på 
specialpedagogerna.  

Specialpedagogerna träffas i nätverk en gång i månaden och då är skolchefen 
med. Det är nytt (Agnes, nätverksträff, 20/11 2006). 

 
Att nätverksträffarnas haft betydelse för specialpedagogerna på olika sätt har 
visats ovan. Men synliggjordes denna medverkan i ett nätverk, där teori hade 
varvats med gemensamma samtal, i de samtal som specialpedagogerna hade 
beskrivit i sina loggböcker? Och vad uttrycktes i samtalen? Med dessa frågor 
har jag markerat att jag inte bara har velat undersöka vad man säger om sam-
tal utan också vad man skriver och hur man skriver om samtal. Det för oss 
över till nästa kapitel som redogör för vad de beskrivna samtalen har synlig-
gjort. 

 
 
138 



6. Vad samtal, beskrivna av 
specialpedagoger, har synliggjort  

Inledning 
Jag har intresserat mig för kommunikation som verktyg för lärande och har 
därför studerat professionella samtal och specialpedagogens yrkesroll i 
(för)skola. Kapitel 6 och 7 är resultatkapitel där kapitel 6 framförallt fokuse-
rar samtal beskrivna av specialpedagogerna och kapitel 7 yrkesrollen.  

I kapitel 4 har jag redogjort för hur jag gått till väga vid analys av 54 sam-
tal, beskrivna av specialpedagogerna. Jag har även redogjort för hur jag sor-
terat samtalen i tre grupper. Genom denna gruppering har det varit möjligt 
att förstå varför en del samtal av specialpedagogerna har värderats som bra 
eller positiva samtal och varför andra har värderats som mindre bra. Att sam-
tal har värderats som bra eller mindre bra kan i detta sammanhang inte bety-
da att samtal verkligen varit ’bra’ eller ’dåliga’ samtal. Insamlingsmetoden 
medger inte något sådant ställningstagande. Samma samtal kan värderas 
olika av olika deltagare. Fokus i denna avhandling har inte varit att ta reda på 
huruvida specialpedagogernas värderingar har varit ’sanna’ eller inte eller 
huruvida någon annan har uppfattat samtalet på ett annat sätt. Intresset har 
riktats mot att förstå hur det kommer sig att specialpedagogen har värderat 
samtalen som de har gjort och om det varit möjligt att upptäcka hur eventu-
ella villkor för deliberativa samtal har artikulerats. Samtalen har tillkommit 
under perioden juni 2004 till och med november 2006.  

Resultatkapitlen innehåller ett flertal samtalsbeskrivningar. Urvalet av 
samtal är gjort av mig och har därmed blivit ett subjektivt val. Andra perso-
ner hade med all sannolikhet gjort delvis andra val. I mitt val av samtal har 
jag strävat mot att spegla så många olika samtal som möjligt. Samtal mellan 
specialpedagog och arbetslag, mellan specialpedagog och förälder eller barn, 
förberedda och oförberedda samtal, framgångsorienterade och förståelseori-
enterade.   

Detta kapitel inleds med en kvantitativ presentation av resultatet, både i 
diagram- och textform. Därefter följer en redogörelse över vilka kännetecken 
som varit vägledande för kategorisering av samtalen. I sex samtalsexempel 
visas hur de tre kategorierna har bestämts. Med utgångspunkt i de exemplifi-
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erade samtalen redogör jag för de kommunikativa villkor jag funnit för att ett 
samtal ska kunna sägas ge uttryck för ett deliberativt förhållningssätt. Med 
hjälp av fler exemplifierade samtal vidgas och fördjupas resonemanget kring 
fler synliggjorda villkor i kapitel 7 men med avseende på så kallade kritiska 
villkor (se s. 105).  

Tre samtalskategorier synliggörs 
Utgångspunkten för min analys har varit de samtalsbeskrivningar som speci-
alpedagoger har givit i sina loggböcker eller berättat för mig i intervju. Vid 
den första och den andra nätverksträffen gavs exempel på frågor som speci-
alpedagogerna skulle kunna ta fasta på då de beskrev samtal: Utmynnar sam-
talet alltid i något bra för barnet/ungdomen? Vilka möjligheter finns för att 
samtalet ska bli bra? Vilket motstånd kan specialpedagogen möta? Hur kan 
specialpedagogen få till stånd bra samtal? Hur kan samtalet bli demokratiskt 
där alla får tala på lika villkor? Hur bör man förhålla sig som specialpedagog 
i samtalet? Hur kan alla få sin röst hörd? Detta sätt att hjälpa dem att fokuse-
ra beskrivningarna på vissa utvalda aspekter kan sägas exemplifiera ett stra-
tegiskt förhållningssätt från min sida. Beskrivningarna kom naturligtvis att 
se väldigt olika ut eftersom jag inte givit några andra anvisningar än att fo-
kusera på de ovan föreslagna frågorna. De flesta beskrivningar har varit ex-
empel på enskilda samtal. Några samtalsexempel har varit beskrivningar 
över en serie samtal över tid kring ett och samma barn. I de fall då beskriv-
ningen har skickats till mig som ett sammanhängande exempel har samtalen 
fått en enda numrering. Det kan alltså se ut som att det är ett samtal men i 
själva verket är det flera. Exempel på sådana beskrivningar är samtal num-
mer 37 som beskriver tre samtal, samtal nummer 40 och nummer 7 som var 
och en beskriver två samtal och samtal nummer 18, 19, 21 och 22 som alla 
beskriver en serie av samtal.  
Av de 54 samtalen har 

• 24 samtal kategoriserats som strategiskt framgångsorienterade (sfr). 
• 15 samtal kategoriserats som kommunikativa förståelseorienterade 

(kfö). 
• 15 samtal kategoriserats som strategiska men förståelseorienterade 

(sfö). 
Av de 24 samtal som kategoriserades som strategiskt framgångsorientera-
de (sfr) hade fem samtal värderats som bra samtal av specialpedagoger. En 
diskrepans mellan specialpedagogernas egna värderingar och kategorisering 
efter analys har därmed synliggjorts eftersom ett sfr-samtal, i enlighet med 
Habermas, inte är kommunikativt. (De samtal som synliggjort denna skillnad 
är markerade med fet stil i tabell 1). Samtal 17 och 18 kommer specifikt att 
tas upp i kapitel 7. Diskussionen om denna diskrepans kommer därför att 
föras i det kapitlet. Av de fem samtalen var alla, utom nummer 17, barn-
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grupps- eller elevvårdskonferenser. Den typen av samtal är mest represente-
rad i denna kategori, sammanlagt 11 samtal. Andra typer av samtal har varit 
samtal mellan specialpedagog, föräldrar och personal, specialpedagog och 
personal, specialpedagog, personal och barn, handledning av personal samt 
samtal mellan specialpedagog och andra yrkesgrupper. 

Av de 15 samtal som kategoriserades som kommunikativa förståelse-
orienterade (kfö) hade alla värderats som så kallade bra eller lyckade samtal 
av specialpedagogerna. Samtalen har varit samtal mellan specialpedagog och 
förälder, specialpedagog, förälder och personal, specialpedagog och barn, 
specialpedagog och personal, specialpedagog, personal och barn, handled-
ning av personal eller samtal mellan olika yrkesgrupper. 

Av de 15 samtal som kategoriserats som strategiska men förståelseori-
enterade (sfö) samtal hade 13 värderats som bra eller lyckade samtal av 
specialpedagoger. Två av de 15 samtalen hade värderats som mindre bra 
samtal av specialpedagoger (markerade med fetstil i tabell 1). De typer av 
samtal som återfinns i denna kategori är samtal mellan specialpedagog, för-
älder och personal, specialpedagog och personal, specialpedagog och barn, 
specialpedagog och andra yrkesgrupper, handledning av personal samt barn-
grupps- eller elevvårdskonferenser.  

I tabell 1 visas hur olika slags samtal har fördelats i de tre samtalskatego-
rierna. 

Tabell 1: Fördelning av olika slags samtalstyper.  
Samtalstyper 
S= specialpedagog 

Sfr-samtal 
(nummer) 

Kfö-samtal 
(nummer) 

Sfö-samtal 
(nummer) 

S, personal och för-
älder 

17, 39 9, 30, 51 47 

S och personal 3, 23, 29,42, 
44, 46  

26 22, 27, 50, 54 

S och förälder  4, 5, 13  
38 S och barn  32, 37 

S, personal och barn 33 43  
S och andra yrkes-
grupper 

2, 52 49 53 

6, 10, 11, 16, 
19 

Handledning av per-
sonal 

14, 15 12, 24, 25, 31 

Barngrupps- eller 
elevvårdskonferenser 

1, 7, 18, 20, 21, 
34, 35, 36, 41, 
45, 48 

 8, 28, 40 

  
Sammanfattningsvis konstateras att de flesta samtal som av specialpedago-
ger värderats som bra samtal har hamnat i grupperna kommunikativ förståel-
seorienterat eller strategiskt men förståelseorienterat förhållningssätt (kfö 
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eller sfö). Inget samtal, som av specialpedagoger värderats som mindre bra, 
har kategoriserats som kommunikativt förståelseorienterat samtal. 

För att förstå valet av kriterier ges nedan exempel på vad som har artiku-
lerats i de strategiskt framgångsorienterade, de kommunikativa förståelseori-
enterade respektive de strategiskt förståelseorienterade samtalen. Detta är 
gjort för att ge en översikt, eller helhetsbild, över vad de tre grupperna av 
samtal i huvudsak har gett uttryck för. Därefter följer en ’närsynt’ läsning, en 
detaljbild, i form av sex samtalsbeskrivningar som exemplifierar de tre kate-
gorierna. Syftet är att visa hur samtalen har beskrivits samt min läsning av 
dem. Av konfidentiella skäl har inte de fingerade namnen använts. Special-
pedagog i den översiktliga beskrivningen är benämnd med S och en siffra; 
samma siffra som S:s beskrivna samtal. Exempelvis betyder S(15) att det är 
specialpedagogen i samtal nummer 15 som menas.   

Artikulerat i strategiskt framgångsorienterade samtal             
(sfr-samtal) 
Valet av benämning av samtal har bestämts av ett antal aspekter. Exempelvis 
har de samtal som fått beteckningen strategiskt framgångsorienterade ut-
tryckt ett handlande av förberedelse: 

Vi från skolan hade noga förberett oss och resonerat kring hur pojkens skol-
dagar ska se ut. Vi enades om att föreslå att pojken har all undervisning i den 
”nya” lilla gruppen förutom slöjd i halvklass och därefter lunch med klassen 
(samtal 36; utsaga 1). 

 
Det har uttryckts att förslag till lösningar har tänkts ut i förväg:  

Förklarade flera gånger men med andra ord varför och hur vi tänkt. Vi höll 
fast vid vår linje, men jag tror inte att mamman delar vad vi tror är bäst för 
pojken (samtal 35; utsaga 2). 

 
Det har artikulerats en förväntan att specialpedagogen ska komma med 
lösningsförslag och beslutsprocessen har inte synliggjorts:  

Jag ger dem förslag på åtgärder och vi beslutar att jag är med i förskoleklas-
sen vid två tillfällen och att vi ska träffa mamma (samtal 21; utsaga 1). 

 
Samtal har uttryckt en föreställning om ’det rätta sättet’.   

Efteråt är lärarna både förkrossade och arga. De menar att de har lagt ner så 
mycket arbete på att få en bra gruppindelning så att alla efter ett jobbigt år 
ska få arbetsro och att de elever som behöver mer hjälp ska få det inom klas-
sens ram (samtal 23; utsaga 1). 
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(För)skolan som maktfaktor ger följande citat uttryck för där, förutom 
pedagoger och rektor, även föräldrar är med.  

Rektor inledde och jag tog vid. Berättade läget och hur vi går vidare och att 
det är viktigt att skola och hem jobbar åt samma håll. Klassläraren berättade 
hur det fungerar när pojken är i klassen och lärarna i liten grupp hur det fun-
gerar i grupperna (samtal 35; utsaga 1).  

 
Asymmetriska talsituationer har synliggjorts. 

Så många, tre från skolan och två från soc på en sida och mamman på den 
andra kändes som mycket dålig jämvikt (samtal 41; utsaga 22). 

   
Flera samtalssituationer har genom beskrivningen gett uttryck för det Carle-
heden (1996) har benämnt ”expertokrati” eller med Habermas ett tekno-
kratiskt förhållningssätt (se kapitel 3 i denna avhandling). 

Här är inte heller forum att diskutera hur undervisningen ska bedrivas, tycker 
jag. Det måste skolan diskutera igenom först och sedan lägga fram för föräld-
rarna, t.ex. hur mycket eleven ska vara i klassen och hur mycket utanför. Pe-
dagogerna ser när och vad som fungerar bäst (samtal 34; utsaga 7). 

 
Aspekterna visar att det har artikulerats en förväntan på ett framgångsrikt 
handlande där en så kallad ’vetenskaplig sanningsdiskurs’ har varit domine-
rande. Frånvaron av gemensamma diskussioner eller argumentation kring 
lösningsförslag har uppmärksammats. En asymmetrisk eller ojämlik talsitua-
tion har även uttryckts i form av att någon deltagare har framhållits fram-
för andra, att någon positionerats som icke kompetent eller som mer kom-
petent än någon annan. Uttryck för misstroende eller missnöje deltagare 
emellan har också varit vanligt förekommande.  

Redan där känns det som att jag ska användas till att få dessa människor (pe-
dagoger på en skola. Min kommentar) att förstå sitt uppdrag i skolan. Mötet 
blev förskräckligt. Det framkom tydligt vilken syn på barn de hade och hur 
man ser på sitt uppdrag som pedagog (samtal 42; utsaga 9).  

Ibland känns det som rektorerna känner sig hotade av min insyn och mina 
idéer och tankar. Varför finns inte förtroendet fullt ut? (samtal 2; utsaga 5). 

 
Frånvaro av uppriktighet har noterats. Det kan betyda att specialpedago-
gen har givit uttryck för att hon eller (för)skolan haft vetskap om någonting 
som dock inte tagits upp till diskussion. Någonting har med andra ord 
skymts i samtalen.  

Vi hade mer som vi inte tog upp med tanke på relationen, men det är viktigt 
att någon får insyn (samtal 41; utsaga 14). 

 
 

 
143 



En del samtal har en retorik där det framhålls att det är viktigt att lyssna, att 
förstå och att inte ta parti för någon. 

Vår uppgift (psykologens och S(45). Min kommentar) måste vara att inte ta 
parti för någon. Båda parter skall känna att vi lyssnar och försöker förstå 
(samtal 45; utsaga 3). 

 
Men det artikuleras en praktik som motsäger retoriken: 

Det som blir vår (S(45) och psykologen. Min kommentar) uppgift är att hitta 
lösningar som båda parter kan enas om och att försöka få till stånd ett samar-
bete (samtal 45; utsaga 4). 

 
Som visats, genom de två ovanstående citaten ur samtal 45, har det i flera av 
de strategiskt framgångsorienterade samtalen artikulerats olika förhåll-
ningssätt i en och samma samtalsbeskrivning. I samtal 45, utsaga 3 syn-
liggörs ett förståelseinriktat förhållningssätt men i utsaga 4 uttrycks ett fram-
gångsorienterat. Ett annat exempel på ett sådant är samtal sju. Specialpeda-
gogen ger i utsaga 1 och 4 uttryck för att hon måste komma med förslag till 
lösningar, att det finns ett givet svar på problematiken: 

…har en medicinsk diagnos och hör hemma inom ”Smågrupperna” (samtal 7; 
utsaga 1). 

de (föräldrarna och extramamman) har ett stort förtroende för min kunskap 
och lyssnar även om de inte alltid håller med i mina förslag (samtal 7; utsaga 
4). 

 
Samtidigt uttrycker S (7) en vilja till gemensamt meningsskapande i dia-
log med samtalsdeltagarna.  

Eftersom pojken har en svag självbild, anser sig dum i huvudet (han är myck-
et smart!) vill inte ha sitt syndrom m.m. så bedömde vi det – efter en lång 
diskussion – att han inte är hjälpt av ett extraår (samtal 7; utsaga 6). 

 
Att olika, och ofta motstridiga, förhållningssätt har synliggjorts i samma 
beskrivning skulle kunna vara en förklaring till att samtal har värderats som 
dåliga samtal av specialpedagogerna. 

Sammanfattningsvis har analyserna visat att någon eller några av Haber-
mas tre giltighetsanspråk inte ser ut att ha blivit tillgodosedda. Samtalen har 
inte gett uttryck för att ha uppfyllt villkoren för deliberativa samtal. Därmed 
har de blivit kategoriserade som strategiskt framgångsorienterade.  
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Artikulerat i kommunikativa, förståelseorienterade samtal     
(kfö-samtal) 
Samtal som fått beteckningen kommunikativa och förståelseorienterade har 
utryckt en vilja att möta samtalsdeltagarna på ett mer jämlikt sätt än vad sfr-
samtalen har givit uttryck för. Exempelvis har sättet att ställa frågor artiku-
lerat ett mer förutsättningslöst förhållningssätt än sfr-samtalen.  

Efter förra träffen hade ett par av lärarna tagit upp just artighet (att svara när 
någon säger hej) i klassen. Känns bra när diskussioner som kommer upp på 
våra träffar ger ringar på vattnet (samtal 31; utsaga 1).  

Vi valde att fokusera på ordet LAT. Jag gjorde ingen runda utan ställde en 
öppen fråga om vad de menade med lat (samtal 31; utsaga 2). 

 
Det har inte artikulerats något teknokratiskt förhållningssätt vilket betyder att 
samtalsbeskrivningarna gett uttryck för att deltagarna gemensamt har 
kommit fram till lösningar.  

Alla hade åsikter, jag ställde bara ett par direkta frågor till några som lätt 
tystnar när andra ”tycker” (samtal 31; utsaga 3). 

I ett sådant samtal handlar det ju om att läraren ska få sina egna tankar be-
kräftade samtidigt som mina åsikter kan få hennes tankar att utvecklas. Det 
känns nu efteråt som ett gott samtal. Kan det ha varit ett deliberativt samtal?  
(samtal 26; utsaga 1). 

 
Det har sålunda artikulerats ett förståelseorienterat handlande där ett gemen-
samt, meningsskapande har dominerat.  

Jag pratade med en förälder två gånger i telefon och jag kände att det var 
goda samtal. Och det tror jag [namn på förälder] också uppfattade. Men där 
kände jag nästan att eftersom jag var så färsk i de här grejorna; ja, nu när vi 
har pratats vid två gånger idag; hur uppfattade du det här? Tycker du att vi är 
överens? Är vi överens? Förstår vi varandra? Jag tänker så. Hur tänker du nu 
när vi har pratat? (S(4) ställde inte de här frågorna utan hon önskade att hon 
hade gjort det. Min kommentar) För det var väldigt, väldigt svåra frågor. Och 
det gick extremlätt. Jag tänkte på det hela dagen igår. Hur kunde det gå så 
lätt? (samtal 4; utsaga 1).  

  
Respekten för deltagarna och förtroende för varandra har synliggjorts. I 
samtal 4 artikuleras detta genom en dialog, återberättad av S(4), med en för-
älder: 

[namn på förälder] har börjat ta direktkontakt med mig. (S(4) refererar sam-
talet mellan sig och föräldern. Min kommentar) (Förälder): Vad väntar ni på? 
(S(4)): Hur menar du då? (Förälder): Ja, men jag tycker inte att resursperso-
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nen jobbar som han ska. (S(4)): Nej men då ska jag ta tag i det (samtal 4; ut-
saga 4).  

 
I samtal 13 synliggörs ett respektfullt bemötande genom att S(13) ställer en 
fråga till en flicka som hon har samtalat med några gånger.  

Efter tre samtal frågade jag henne om det var OK att jag tog kontakt med 
hennes mamma (vilket personalen ville redan från början). Jo, det var OK 
(samtal 13; utsaga 9).  

 
Ett respektfullt förhållningssätt har även synliggjorts i det att S(12) har arti-
kulerat att hon har tagit sig tid att lyssna  

De fick först prata av sig om att de blivit tvingade (på kompetenstid!) och 
vilka förväntningar de hade och allt detta (samtal 12; utsaga 7). 

 
Sammanfattningsvis har analyserna visat att de tre giltighetsanspråken har 
blivit tillgodosedda. Samtalen har gett utryck för att ha uppfyllt villkoren för 
deliberativa samtal. Därmed har de blivit kategoriserade som kommunikati-
va, förståelseorienterade.  

Artikulerat i strategiskt förståelseorienterade samtal (sfö-samtal) 
Samtal som fått beteckningen strategiska men förståelseorienterade har syn-
liggjort en strategi i samtalen.  

 
Berättade först om vad handledning är och inte är. 
Tog upp skillnaden mot konsultativa råd, pedagogisk handledning. 
Tog upp ramarna – tid, jag ger möjlighet att alla får komma till tals – för vårt 
arbete (samtal 10; utsaga 1). 

 
Skillnaden från sfr-samtal har utryckts som ett prövande och ett ifrågasät-
tande av den egna handlingen, det vill säga en ’vänlig’ form av strategi 
har därmed synliggjorts. 

Jag gick väl in och försökte börja med att få ihop oss till en cirkel (samtal 12; 
utsaga 1).  

Det gick inte alls för de ville sitta på sina vanliga platser. Jag försökte igen att 
det var viktigt att sitta så alla kunde se varandra men de vägrade (samtal 12; 
utsaga 2).  

Vi började om från början och jag tillät slöjdläraren att sitta i sitt hörn men 
inbjöd honom i samtalet med jämna mellanrum (samtal 12; utsaga 6). 
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En del sfö-samtal har uttryckt att uppriktighet har skymts men att avsikten 
med detta handlande har artikulerat en vilja att skapa förståelse. Samtal 40 
beskriver exempelvis ett samtal med en pappa om hans barn i år 3. Föräld-
rarna är skilda och S(40) ger i sin beskrivning uttryck för att pappan vågade 
tala på ett friare sätt än då de haft samtal med båda föräldrar samtidigt. S(40) 
synliggör i utsaga 2 att hon för pappa föreslår att det kanske vore bäst att 
även i fortsättningen ha separata samtal med föräldrarna. 

Jag sa att det kanske vore bäst om vi hade skilda möten med föräldrarna i 
fortsättningen…(samtal 40; utsaga 2).   

 
Men i nästa utsaga synliggör S(40) ett strategiskt förhållningssätt men 
med, som jag uppfattar det, en vilja till gemensamt meningsskapande. 
Frågan är vad som hindrade S(40) från att våga pröva fortsatta separata sam-
tal med var och en av föräldrarna?   

Jag funderade fram och tillbaka och rådgjorde med [namn på kollega] och 
kom fram till att det nog vore bäst i alla fall att bjuda in båda föräldrarna och 
soc. Då skulle vi signalera att det var viktigt att vi träffades alla tre parter och 
ingen skulle behöva fundera vad som blivit sagt när de inte var med (samtal 
40; utsaga 3). 

 
I samtal 10 synliggörs ett annat slags strategiskt handlande genom att S(10) 
ställer frågor på ett sätt som artikulerar en kunskap kring kommunika-
tion. Jag menar att S(10) synliggör en vilja att skapa flerstämmighet hos 
personalen men att detta görs på ett ’milt’ strategiskt men uttänkt sätt.  

Jag ställde många frågor: Hur… Vad skulle man kunna göra… Beskriv 
mer… Har någon av er någon annan idé? Har någon provat något annat? Vad 
ser du? Hur tänker du runt det? (samtal 10; utsaga 6). 

 
I samtal 8, utsaga 6 men även utsaga 13 synliggörs ett gemensamt menings-
skapande men att det, i likhet med samtal 10 utsaga 6, artikuleras genom ett 
medvetet sätt att kommunicera på.  

Jag kunde ställa följdfrågor som: berätta mer. Kan du beskriva mer vad som 
hände? Kan du se vilka behov han har? Vad krävs för det? Hur gör du hem-
ma? Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad är han duktig på? Hur kan man 
använda det bättre? (samtal 8; utsaga 6). 

Personalen var lite fundersam efteråt men tyckte spontant att de lärt sig my-
cket av mitt förhållningssätt till mamman. De hade aldrig förr tänkt på att låta 
föräldrar börja beskriva hur en morgon hemma kan se ut. Eller hur det går till 
vid matbordet. Eller hur sänggåendet är. De sa själva att de alltid bara talat 
om ”hur det borde vara…” (samtal 8; utsaga 13).  
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Sammanfattningsvis har analyserna visat att Habermas tredje giltighetsan-
språk inte har blivit tillgodosett. Samtalen har dock gett uttryck för ett deli-
berativt förhållningssätt i samtalet. Därmed har de blivit kategoriserat som 
strategiska men förståelseorienterade. 

De tre kategorierna – sfr, kfö och sfö – exemplifierade  
För att ytterligare fördjupa och vidga argumentationen kring de tre kategori-
erna presenteras sex olika samtal, två för varje kategori. Samtalen är återgiv-
na i sin helhet så som de beskrivits av specialpedagogerna. Efter varje sam-
talsbeskrivning följer en reflekterande kommentar. Eftersom nätverksträffar-
na har betraktats som ett sammanhang till vilka samtalen har relateras, har 
jag angivit antalet träffar som föregått beskrivningen.  

Exempel på strategiskt framgångsorienterade samtal (sfr) 

Samtal 21  
Samtal 21 är ett exempel på en serie av åtta samtal angående ett barn i för-
skolan. Olika personer medverkade men S(21) var alltid med. För att marke-
ra de olika samtalen har de fått beteckningen 21 (1) – 21 (8) där 21 (1) bety-
der det första samtalet och 21 (8) det åttonde och sista. Samtalen genomför-
des under våren 2005. När samtal 21(8) hade genomförts hade sammanlagt 
fem nätverksträffar genomförts. S(21) hade närvarat vid de fyra första men 
inte vid den femte träffen. S(21) värderade samtal 21 som mindre bra samtal. 
Nedan följer först anledningen till samtalet och därefter följer hela samtalet 
så som det har beskrivits av specialpedagogen. Samtalets numreringar i 18 
utsagor är gjorda av mig. När texten är skriven som blockcitat eller med 
kursiv text betyder det att det är specialpedagogens text. Under steg 4, 5, 6 
och 7 markeras specialpedagogens text med kursiv stil.  

Anledningen till samtalen var att S(21) under våren 2004 hade blivit kal-
lad till en dagmamma som hade ett dagbarn, en pojke. Pojken kunde läsa, 
kunde klockan och S(21) bedömde att han hade kommit längre än sina jämn-
åriga i sin kognitiva utveckling. Dagmamman var orolig över hans beteende. 
S(21) träffade mamma, hade samtal med BVC och gjorde observationer av 
pojken. Vi (S(21) och mamma. Min kommentar) diskuterar fram och tillbaka 
om han ska remitteras till habiliteringen. Men vi bestämmer oss för att det 
inte är nödvändigt just nu. S(21) skriver ett pedagogiskt utlåtande som vi 
(osäkert vilka vi är. Min kommentar) går igenom och lämnar till mottagande 
personal i förskoleklassen där pojken skulle börja hösten 2005. På hösten 
ringde mamma och är mycket orolig kring hur pojken har det i förskoleklas-
sen. Hon tror inte personalen kan sätta gränser för honom. Vi bestämmer att 
hon och jag ska träffa personalen. 
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Specialpedagog beskriver samtal 21  
Samtal 21 (1) 
1. Personalen beskriver hur det är. Jag ger dem förslag på åtgärder och vi beslutar att 
jag är med i förskoleklassen vid två tillfällen och att vi ska träffa mamma102. 
2. Jag förbereder mig noga inför samtalet.  
3. Jag leder samtalet och vi diskuterar, som jag tycker, på ett bra sätt. Mamma är 
mycket öppen och berättar hur tydlig man måste vara för att Pojken ska förstå att 
han måste rätta sig efter regler som gäller. Vi pratar om hur viktigt det är att alla 
vuxna står enade runt honom.  
4. Jag föreslår personalen att gå igenom rutiner och situationer där det kan tänkas 
uppstå problem. 
5. Min egen kommentar runt det här samtalet är att jag får känslan av att man fortfa-
rande provar sig fram kring rutiner, regler mm. Hur man ska arbeta i gruppen. 
6. Jag gör två observationer. Det jag tydligt ser är att personalen inte är tillräckligt 
tydliga i sin kommunikation med pojken. De verkar rädda! 
 
Samtal 21 (2): Ännu ett personalsamtal äger rum. Här börjar jag märka att persona-
len inte vill ha pojken kvar. De är slutkörda och orkar inte med honom. Hela situa-
tionen accelererar.  
7. Jag försöker få dem till att vi ska titta på regler, hur dagarna ser ut, hur de kan 
dela gruppen osv. Intresset är lågt från personalens sida och jag börjar bli frustrerad. 
8. Nu hade jag behövt handledning i ärendet. [namn på kollega] har stöttar mig men 
hon är färgad av mig och känner personalen sedan tidigare. 
 
Samtal 21(3) 
9. Samtalen fortsätter med mamman och personalen. Jag och [namn på kollega] 
pratar tillsammans med dem. Personalen har behov av att berätta om situationer som 
har uppstått. Jag låter dem häva ur sig frustration men det är svårt att få dem att hitta 
lösningar och att prova åtgärder. Problemet accelererar. 
10. Under hösten har inte rektor varit med i samtalen men nu är det dags. 
 
Samtal 21(4) Barngruppskonferens 1 
11. Rektor är med och håller i mötet. Jag intar en låg profil. Åtgärdsprogram skrivs 
och vi beslutar att assistent ska anställas och remissen till habiliteringen ska aktuali-
seras. 
 
Samtal 21 (5) Barngruppskonferens 2 
12. Läget är mycket akut för pojken. Det fungerar varken hemma eller på förskolan.  
13. Vi har svårt att finna lösningar hur vi ska gå vidare. Jag är irriterad och känner 
att jag snart ger upp. Mitt förtroende för personalen är kört i botten om jag får säga 
så. Jag tycker att de inte har försökt med en enda åtgärd som vi diskuterat. Varför? 
Har de inte varit med i processen? Hur skulle jag ha gjort?  
14. Vi beslutar att jag ska träffa personalen och assistenten. 
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102 Denna första utsaga beskriver ett första personalsamtal som S(21) hade före det egentliga 
samtalet som börjar med utsaga 3. Jag har låtit utsaga 1 och 2 ingå som en del i 21(1) då jag 
menar att de tillsammans bildar en helhet. 



Samtal 21(6) 
15. Jag har än en gång förberett mig noga. Jag har gjort en lång lista på punkter som 
jag tänker diskutera med dem om och har tagit med mig böcker till assistenten om 
hur man kan arbeta med barn som har den problematik som pojken uppvisar.  
16. Jag möts av ett personallag som inte vill att pojken ska vara kvar i förskoleklas-
sen, de har gett upp. Hela situationen är ohållbar. Jag känner att förskolan inte är 
något bra ställe för pojken. Vi måste bryta hela situationen för att överhuvudtaget 
kunna rädda honom. Alla förtroenden är förbrukade från alla håll. Mamman gent-
emot personalen, personalen gentemot mamma och även mot mig (tror jag), mitt 
gentemot personalen. Med andra ord är det en riktig ” soppa”  som jag inte hittar ut 
ur.  
 
Samtal 21(7) Föräldrasamtal 
17. Mamma tar kontakt med mig. Vi träffas och pratar om hur det är. Hon vill inte 
att pojken ska vara kvar i förskoleklass. Jag förstår det. Hon har redan pratat med 
hans gamla dagmamma som kan tänka sig att låta pojken vara hos henne resten av 
terminen. Vi diskuterade även skolstarten och är överens om att pojken skulle må 
bäst av att börja i en liten grupp. 
 
Samtal 21(8) Barngruppskonferens 
18. Ännu en sittning. Jag och mamma berättar om hur vi har resonerat. Detta gör att 
hela konferensen kommer av sig och vi skiljs åt, inte som goda vänner kan jag lugnt 
påstå. Rektor är inte glad över mitt agerande att jag har allierat mig med mamman. 
Jag kan förstå det, men för mig blev hela ärendet hopplöst. Jag känner hur insnärjd 
jag blev från flera håll. Jag har rannsakat mig många gånger. Hur skulle jag ha gjort? 
Vad var det som gick fel? 
 
Avslutande reflektion av specialpedagog 
Till slut löste det sig till det bästa utifrån situationen för pojken. Han var hos sin 
gamla dagmamma den sista månaden och till hösten kommer han att börja år 1 i en 
liten grupp.  
Jag för min del funderar mycket på hur jag skulle ha hanterat det hela. 
Vad var det som gick fel? 
Var jag för otydlig? 
Hade jag för bråttom att ge personalen färdiga lösningar? 
Var mitt förtroende för personalen ”dåligt” redan från början? 
Varför blev jag så insnärjd? 
Vad skulle jag ha gjort annorlunda? 

Reflektioner över ett framgångsorienterat samtal (nr 21)  
I inledningen till beskrivningen framgår att S(21) har skrivit ett pedagogiskt 
utlåtande. Det framgår inte klart med vilka hon gick igenom utlåtandet men 
hon skriver att det lämnas till mottagande personal i förskoleklassen. Ut-
tryckssättet synliggör ett strategiskt handlande och ett förhållningssätt av 
förmedlande karaktär, menar jag. Beskrivningen artikulerar inte hur överlå-
tandet gick till. Träffade S(21), mamma, eventuella representanter för BVC 
och dagmamma den mottagande personalen för förskoleklassen? Gick de 
tillsammans igenom utlåtandet? Var rektor informerad i detta läge? Eller 
överlämnades utlåtandet via dagmamma eller via förälder? Uttryckssättet 
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…och lämnar till mottagande personal… synliggör ett icke förhandlingsbart 
förhållningssätt där eventuella resonemang, argumentering eller perspektivi-
sering skyms. När personalen har beskrivit problemet har S(21) kommit med 
ett förslag till lösning vilket kan sägas artikulera ett framgångsorienterat 
handlande.  Utsaga 1 – Jag ger dem förslag på åtgärder… – uttrycker också 
en förväntan på S(21) att komma med lösningar. Denna förväntan på S(21), 
som någon som ska förmedla ett svar, förstärks i utsaga 2 – Jag förbereder 
mig noga… Dessa två första utsagor artikulerar en osäkerhetskänsla och att 
det finns någon form av negativa föraningar från S(21) sida. De uttrycker 
inte en person- och relationsorientering eller en beredskap till egen föränd-
ring från någons sida. Även i utsaga 3 uttrycks inte vad personalen säger 
eller om alla är eniga om att det är viktigt …att alla vuxna står enade runt 
honom. Utsagan synliggör inte heller en öppenhet för olika sätt att se på pro-
blemet. Flerstämmighet i processen skyms. Genom språkbruket i utsaga 4 – 
Jag föreslår…–  och i utsaga 7 – Jag försöker få dem… – uttrycks ett fortsatt 
strategiskt och framgångsorienterat handlande från S(21) sida. Det framgår 
inte att någon öppen diskussion har förts eller hur delaktiga samtalsdeltagar-
na har varit. Liksom i de inledande utsagorna synliggör S(21) i utsaga 7 att 
hon har förväntningar på sig själv att finna lösningar – Jag försöker få dem 
till att vi ska titta på regler, hur dagarna ser ut, hur de kan dela gruppen 
osv. Intresset är lågt från personalens sida och jag börjar bli frustrerad. 
Vare sig delaktighet eller samstämmighet artikuleras. Uttrycket säger inte 
heller att man har resonerat kring olika alternativa förslag. I utsaga 11 ut-
trycks att samtalet fortsätter på ett framgångsorienterat sätt – …vi beslutar 
att…Uttrycket säger inget om hur beslutsfattandet gick till. Inte heller syn-
liggörs vem som kom med förslaget eller om alla var eniga. I utsagorna 13 
och 14 kan man ana en acceleration i frustrationen hos S(21) och en önskan 
att slippa ifrån alltsammans. Hon använder vi som personligt pronomen. 
Tidigare har hon mest skrivit i jagform.   

Vi har svårt att finna lösningar hur vi ska gå vidare. Jag är irriterad och kän-
ner att jag snart ger upp. Mitt förtroende för personalen är kört i botten om 
jag får säga så. Jag tycker att de inte har försökt med en enda åtgärd som vi 
diskuterat. Varför? Har de inte varit med i processen? Hur skulle jag ha gjort? 
(utsaga 13) 

 
Uttryckssättet signalerar en distansering. Det framgår inte vilka vi är. Är det 
rektor och specialpedagog eller är det samtliga samtalsdeltagare? Utsaga 13 
synliggör även ett tekniskt instrumentellt handlande där uppriktighet ser ut 
att ha saknats i diskussionerna. När S(21) i utsaga 14 skriver att Vi beslutar 
att jag ska träffa personalen och assistenten sägs ingenting om hur besluts-
processen har gått till eller vilka vi är. Med utsaga 15 exemplifieras den stra-
tegiska hållningen från S(21) än en gång – Jag har än en gång förberett mig 
noga. Jag har gjort en lång lista på punkter som jag tänker diskutera med 
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dem om och har tagit med mig böcker till assistenten om hur man kan arbeta 
med barn som har den problematik som pojken uppvisar. Det artikuleras 
återigen en förväntan som säger att S(21) är en ’expert’ som förväntas ha en 
lösning.  

Samtal som har benämnts som strategiskt framgångsorienterade har gett 
uttryck för att uppriktighet har skymts. Med det menar jag att specialpeda-
gogen på olika sätt synliggjort att samtal inte har förts på ett sätt som bjudit 
in till uppriktighet och allas delaktighet. Utsagorna 13, 14, 16 och 17 artiku-
lerar alla att uppriktighet och öppenhet i diskussionerna parterna emellan har 
skymts. Utsaga 18 – Jag och mamma berättar om hur vi har resonerat. Det-
ta gör att hela konferensen kommer av sig och vi skiljs åt, inte som goda 
vänner kan jag lugnt påstå. Rektor är inte glad över mitt agerande att jag 
har allierat mig med mamman – uttrycker att förskolan hade förväntat sig att 
S(21) och förskolans personal borde vara eniga, att det borde ha rått konsen-
sus pedagoger emellan.  

Samtalsbeskrivningen ger uttryck för att ingen deliberativ argumentation 
har förts genom att inget uppriktigt resonerande har synliggjorts. Specialpe-
dagogen som en person som ska komma med lösningar har dominerat be-
skrivningen. S(21) artikulerar i sin egen reflektion – Hade jag för bråttom att 
ge personalen färdiga lösningar? Var mitt förtroende för personalen ”då-
ligt” redan från början?– att ett hinder för det deliberativa samtalet kan ha 
varit att hon kom med färdiga lösningar men även hennes förförståelse av 
personalen. Denna problematisering av samtalet skulle kunna vara ett uttryck 
för att S(21) tagit intryck av nätverksträffarna hon varit med på. De diskus-
sioner som hade förts kring deliberativa samtal och om vikten av att ge ut-
rymme för olika argument kan ha bidragit till den kritiska granskning hon 
själv gjorde av samtalet.  

Samtal 15 
Samtal 15 beskrevs i en logg våren 2005. Fyra nätverksträffar hade genom-
förts och S(15) hade varit med på samtliga. Detta är ytterligare ett exempel 
på samtal som betecknats som strategiskt framgångsorienterat (sfr). Det skil-
jer sig från det första då det uttrycks en vilja till kommunikativt handlade. 
Denna vilja uttrycks av S(15) i slutet av hennes beskrivning av samtalet:… 
jag lyckades inte hamna rätt där i vårat möte. Trots mina deliberativa an-
språk. Samtalet är av S(15) värderat som ett mindre bra samtal och är uppde-
lat i 16 utsagor.  

Specialpedagog beskriver samtal 15 
Närvarande: Tre personal från tre olika verksamheter. En barnskötare, två förskollä-
rare från varsin avdelning. Dessa tre ska från mitten av augusti bilda ett arbetslag, på 
en avdelning 3-5 år/…./ En av förskollärarna (i beskrivningen kallad för A. Min 
anm.) är kvar på avdelningen men förlorar två arbetskamrater. De två andra ska 
alltså bli de nya arbetskamraterna. Syftet med mötet är att tillsammans titta på barn-
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gruppens medlemmar och deras behov av särskilt stöd och utifrån det få idéer inför 
planering av verksamhetens organisation och innehåll. Jag (specialpedagogen. Min 
kommentar) har kallat till mötet och också varit tydlig med syftet. 
 
1. Jag inleder mötet med att fråga var och en vad de vill ska komma upp på de 1½ 
timme vi har tillsammans. 
2. De båda förskollärarna vill prata om två särskilda barn och barnskötaren tycker att 
hon inte kan säga något särskilt om vad som känns angeläget för hennes del. 
3. Den kvarstannande förskolläraren, A, ser ansträngd ut, sitter lite bortvänd och 
uttrycker ingen geist. Både jag och den andra förskolläraren (B) försöker fånga A 
med blick osv när vi pratar. 
4. Då fokus för mötet blir några av avdelningens barn och hur man bäst möter deras 
behov, väljer jag att först berätta lite om vad som kännetecknar både samspelsvårig-
heterna och svårigheter med flexibiliteten ur ett lite mer övergripande perspektiv. 
5. Jag tänkte att det nog var en bra inledning eftersom det diskuterats diagnoser hit 
och dit kring barnen. Båda utreds nu av habiliteringen. Men jag ville visa på att vad 
det än kallades så handlade det om liknande svårigheter som krävde samma tydliga 
arbetssätt. Kanske blev jag ändå lite för teoretisk. Så jag skyndade mig att dra in de 
tre andra så att de kunde berätta om de aktuella barnen.   
6. Ett av barnen var alltså kvar sedan tidigare, det andra kommer flyttande till avdel-
ningen med sin personal, barnskötaren. Ett av barnen är dessutom/…/ till förskollä-
rare B. Det finns alltså bra kunnande om hur barnen fungerar och också erfarenhet 
av hur man arbetat bra med dem.  
7. Så jag ber dem beskriva just vad som varit svårt för barnen och hur de mött bar-
nens svårigheter. Jag ber dem också berätta hur de tränat barnet, vilka strategier de 
haft för att utveckla barnens förmåga till samspel osv.  
8. Det blir tydligt för mig att fokus blev på svårigheterna. Jag skulle ha bett dem 
lyfta fram barnens starka sidor. De fanns visserligen uttryckta kring det ena barnet i 
det ena barnets IUP (individuell utvecklingsplan. Min kommentar) som vi läste. Men 
jag förstår nu att jag var så färgad av att förskollärare A känner sig så orolig inför 
hösten. 
9. Förskollärare A tar flera gånger upp att det är jobbigt när föräldrarna är missnöjda 
fastän det har gått så bra för pojken./…/.  
10. Jag försöker tona ner genom att säga att det nog är ett självklart drag hos föräld-
rar med ”annorlunda” barn och att den här mamman har lite extra av det vi alla skul-
le uppvisa i liknande situation.  
11. Jag berättar också för de andra två hur jag peppat den tidigare personalgruppen 
att stå för det de gör, att stå på sig med att de gör ett bra jobb./…/ 
12. Det är bara hon, inte de andra två som uttrycker någon oro. Det är ett problem 
för henne, men inte för de andra. Dels för att de inte varit indragna tidigare, men 
kanske också för att de är annorlunda. Den här tjejen har lätt att se sig själv som 
förlorare. Jag tycker att jag ger henne utrymme utan att de andra ska känna att det 
verkar för tungt. Det är svårt att gå förbi då hon inte gör klart på något sätt, utan 
ramlar tillbaks i diskussionen. Vad är lagom plats att ge? Hon är den som är ”svagast 
” i gänget, på så sätt att hon har dåligt självförtroende, men hon tar också stort ut-
rymme med sina negativa funderingar. 
13. Vi kommer överens om att hon ska ta ett lite större ansvar för kontakterna kring 
honom då vi trots allt tycker att det är vettigast, både hon, de andra och jag är över-
ens. 
14. Vi pratar konkret arbetssätt med scheman osv. och avslutar mötet. De tre ska 
tillsammans veckan därpå träffas för att mer i detalj planera och fördela hösttermi-
nens första veckor. 
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15. Det är stöd för att växa hon behöver, eller åtminstone hjälp att komma ur de 
negativa tankarna, den känsla hon har av att vara utsatt. Jag föreslår hennes chef att 
ge henne möjlighet till samtalskontakt/ handledning med en person på företagshäl-
san.  
16. Jag vet inte om hennes chef erbjudit henne samtalsstöd. Själv har jag framfört till 
det nya personalgänget att trots allt fundera på att fördela ansvaret på annat sätt, så 
att hon kommer ifrån det extra ansvaret som hon upplever som så tungt. 

Reflektioner över ett framgångsorienterat samtal (nr 15) 
S(15) har uttryckt en ambition att låta alla deltagare komma till tals i samta-
let. Hon öppnar upp genom att låta deltagarna bestämma vad man vill tala 
om. S(15) uttrycker att hon vill att alla ska känna delaktighet i samtalet. Man 
kan ana hennes vilja till samtal och delaktighet och, som hon själv skriver, 
deliberativa anspråk, i utsaga 1 – Jag inleder mötet med att fråga var och en 
vad de vill ska komma upp på de 1½ timme vi har tillsammans. 

S(15) uttrycker ett strategiskt handlande i utsaga 4 i det att hon väljer att 
ta en position som så kallad ’expertlärare’ – väljer jag att först berätta lite 
om…Genom att S(15) väljer att tala om samspelssvårigheter kan detta läsas 
som att S(15) har vetskap om någonting och att hon döljer denna vetskap. 
Vetskapen kan vara att hon har en förförståelse om förskollärarna men att 
hon inte riktigt vet hur hon ska artikulera denna vetskap. Uppriktighetsan-
språket (giltighetsanspråk 3, enligt Habermas) ser därmed inte ut att ha till-
godosetts, något som kan vara en anledning till att samtalet har värderats 
som ett mindre bra samtal. S(15) uttrycker i utsaga 4 att hon försöker vända 
fokus från individnivå till fokus på pedagogernas förhållningssätt. Uttrycket 
säger däremot inte om S(15) bjuder in pedagogerna till en gemensam reflek-
tion över situationen.   

I utsaga 7 synliggör S(15) återigen en strategi genom att be personalen 
beskriva vad de gjort samtidigt som det skrivs fram att samtalet har tydligt 
fokus på barnens svårigheter. Den expertroll hon uttryckte i utsaga 4 kan i 
utsaga 7 läsas som ett försök till förskjutning bort från den rollen. Istället för 
att ge råd ber S(15) deltagarna att berätta och beskriva. S(15) framgångsori-
enterade handlande blandas därmed upp med en vilja till delaktighet och ett 
förståelseorienterat förhållningssätt. Detta uttrycks tydligt i utsaga 13 – Vi 
kommer överens om att hon ska ta lite större ansvar för kontakterna kring 
honom då vi trots allt tycker att det är vettigast, både hon, de andra och jag 
är överens – genom att S(15) synliggör en bekräftelse av förskolläraren. 
S(15) artikulerar i utsagan en samförståndsdiskurs. Men liksom i samtal 21 
utsaga 14 – vi  beslutar att jag ska träffa personalen och assistenten – sägs 
ingenting om hur beslutsproceduren gått till eller hur det har gått till att ta 
reda på om vi är överens.  

Att synliggöra proceduren för överenskommelse och för beslut har varit 
viktiga kriterier för om samtal har kategoriserats som förståelseorienterade 
samtal eller ej. Utsaga 16 – Jag vet inte om hennes chef erbjudit henne sam-
talsstöd. Själv har jag framfört till det nya personalgänget att trots allt fun-
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dera på att fördela ansvaret på annat sätt, så att hon kommer ifrån det extra 
ansvaret som hon upplever som så tungt – kan därför förefalla problematisk i 
förhållande till utsaga 13. Uttrycket säger inte att man har haft en ideal sam-
talssituation (enligt Habermas) eftersom S(15) inte artikulerar hur hon tagit 
reda på att vi var överens i utsaga 13. S(15) ger både i utsaga 4 och 10 ut-
tryck för att samtalet inte har präglats av uppriktighet. Trots att S(15) har 
uttryckt en vilja att skapa delaktighet har hon även artikulerat att den ena 
förskolläraren går i något slags motstånd. Den kvarstannande förskolläraren, 
A, ser ansträngd ut, sitter lite bortvänd och uttrycker ingen geist (utsaga 3). I 
slutkommentaren säger S(15): 

Det är en svår balansgång, man kan absolut vara ur slag och inte orka med. 
Men det här är en förskollärare med många års utbildning och specialpedago-
gisk påbyggnad. Det är annat som ligger i vägen och jag lyckades inte hamna 
rätt där i vårat möte. Trots mina deliberativa anspråk.  

 
S(15) har med denna beskrivning synliggjort att hon tagit intryck av de fyra 
nätverksträffar som föregått vid tiden för beskrivningen. Hennes deliberativa 
anspråk ser dock ut att ha hindrats av att Habermas giltighetsanspråk inte har 
blivit tillgodosedda på så vis att förskollärare A:s livsvärld inte har synlig-
gjorts i diskussionerna. Ett annat hinder för deliberation har synliggjorts 
genom att samförståndsprocessen inte synes ha varit uttalad och känd av 
alla. 

Exempel på kommunikativt förståelseorienterade samtal (kfö) 
Samtal 4 och 25 exemplifierar kategorin kommunikativa förståelseorientera-
de samtal. Det första av dem, 4, skiljer sig från de två beskrivna strategiskt 
framgångsorienterade men även från samtal 25, genom att det beskrevs vid 
intervjun våren 2005. Samtalsbeskrivningen inspelades varefter den skrevs 
av i sin helhet. Texten har därefter redigerats för att göra den mer läsvänlig 
vilket innebär att en del onödiga ord tagits bort men även att pauseringar inte 
har markerats.  

Samtal 4 
Samtal 4 utspelar sig mellan två personer; en centralt anställd specialpeda-
gog och en förälder. Samtalet var ej bokat eller planerat utan ett så kallat 
’spontansamtal’ där en förälder har ringt till S(4). Nedan följer först anled-
ningen till samtalet och därefter beskrivs hela samtalet. Samtalet är uppdelat 
i 13 utsagor. Samtalet ägde rum när fyra nätverksträffar hade genomförts. 
S(4) hade varit med på samtliga. 

S(4) berättade att hon hade fått föräldern att ta kontakt med BUP103 angå-
ende sonen som gick i år 5. Detta hade skolan, enligt S(4), försökt förmå 
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föräldrarna till under flera år utan att lyckas. S(4), som hade kommit in i 
problematiken runt pojken under hans första termin i år 5, var förvånad över 
förälderns agerande och undrade hur det kunde gå så här lätt!  

Specialpedagog beskriver samtal 4 
1. Jag pratade med en [namn på förälder] två gånger i telefon och jag kände att det 
var goda samtal. Och det tror jag [namn på förälder] också uppfattade. Men där 
kände jag nästan att eftersom jag var så färsk i de här grejorna - ja, nu när vi har 
pratats vid två gånger idag - hur uppfattade du det här? Tycker du att vi är överens? 
Är vi överens? Förstår vi varandra? Jag tänker så. Hur tänker du nu när vi har pratat? 
(S (4) ställde inte de här frågorna utan hon önskade att hon hade gjort det. Min 
kommentar) För det var väldigt, väldigt svåra frågor. Och det gick extremlätt. Jag 
tänkte på det hela dagen igår. Hur kunde det gå så lätt?  
2. Dom (skolan. Min kommentar) har föreslagit BUP i [X antal] år för att försöka få 
en elev att gå dit.  
3. Och jag bad [namn på förälder] ringa själv och [namn på förälder] ringer till mig 
och talar om att han har ringt (till BUP. Min kommentar).  
4. [namn på förälder] har börjat ta direktkontakt med mig; (S(4) refererar samtalet 
mellan sig och förälder) (Förälder): Vad väntar ni på? (S 4): Hur menar du då? (för-
älder): Ja, men jag tycker inte att resurspersonen jobbar som den ska. (S 4): Nej men 
då ska jag ta tag i det.  
5. Och vid ett samtal sa jag: Jag är inte din företrädare, jag är inte lärarnas företräda-
re, jag är inte rektorns företrädare men jag är ditt barns företrädare. Och där tror jag 
det ramlade ner en femöring för [namn på förälder]! För där kände jag att då blev 
respekten större. Då var jag inte det där vanliga skolfolket.  
6. Och sen har det kommit fram hos eleven själv och han har pratat med resursper-
sonen om att han förstår att han inte reagerar riktigt normalt med ett för aggressivt 
beteende på vissa saker.  
7. Och då bad jag resurspersonen att prata med [namn på förälder] vilket samtal de 
haft men att denne först frågar eleven; vill du berätta hemma vad du har sagt här? 
Eleven väljer att berätta hemma själv! Och det har gått så snabbt på slutet!  
8. Och så ringde [namn på förälder] till mig och sa: Och vad har ni pratat om i sko-
lan? VAD HAR NI PRATAT OM I SKOLAN!? Han (pojken. Min kommentar )sä-
ger att han ska prata med någon och vi har ju varit emot det hela tiden! Det vet ju 
du! Han vet ju inte ens vad han ska säga om han ska till någon!  
9. Nej, sa jag, men när han berättade det här, hur tyckte du att han verkade? Han 
verkade faktiskt lättad, sa föräldern. Då hörde [namn på föräldern] själv vad han sa! 
Och så kom vi in på det här; jag har ett telefonnummer här. Dom har öppet mellan 8 
och 12 och mellan 1 och 4. Ja, men kan inte du ringa? sa [namn på föräldern] då. 
Nej, sa jag, det kan jag inte göra. För att dom vill att föräldrarna ska ringa. Och du 
kan bäst avgöra vad du vill säga. Och sen ringer föräldern tillbaka och säger att han 
har ringt. Förstår du? Vad gör att vi blev så överens? Jag tyckte inte första samtalet 
var dåligt heller men [namn på förälder] var väldigt aggressiv när han började prata. 
10. Man har gått omvägar för den här föräldern. För man har inte velat ta kontakt 
och det har varit en stor vånda och det har varit mycket kring eleven. Det är ju ett 
barn som själv känner att han måste prata med någon nu. Han känner att han är be-
redd nu, så det kommer ju ur honom själv nu. Skolan har ju erbjudit det här alterna-
tivet BUP hela vägen. Men då önskar jag att man kunde våga vara så, att ta reda på − 
det deliberativa samtalet, jag är inne på den där biten − att ta reda på hur man verkli-
gen uppfattade det här! 
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11. Är det vi som blir så glada för att vi vet att det är bra för pojken? Men vad är 
förälderns känslor? För då finns det ett erbjudande om − för [namn på förälder] har 
ett funktionshindrat barn och det är mycket kring familjen − att resurspersonen skul-
le kunna följa med eleven. Han (eleven. Min kommentar) måste ju till [namn på 
stad] för att gå till BUP. Men som tur var så fattade jag där och fick en känsla av – 
då kan man känna att det är fingertoppskänsla när det gäller känsliga föräldrar. Ja, så 
vet du att skolan kan erbjuda, om du skulle vilja att, men du får fundera på det.  
12. Ja, jag vill nog vara med själv någon gång ibland också, sa [namn på förälder]. 
Bara för att erbjudandet skulle bli så bra hade jag kunnat säga att resurspersonen 
skulle kunna åka alla gånger till [namn på stad]. Det är inga problem. Men då hade 
jag gjort bort mig, vet du! Men på nåt sätt så lyckades jag. Jag vill ju också höra om 
det är någonting som han tycker är konstigt, säger [namn på förälder]. Vi hade aldrig 
trott att [namn på förälder] skulle säga att han skulle åka. Men jag lyckades där lite! 
13.  Jag tror att skolan har kommit med lösningar. 

Reflektioner över ett förståelseorienterat samtal (nr 4) 
En vilja till gemensamt meningsskapande och en önskan att förstå föräldern 
kommer till uttryck redan i utsaga 1 – Hur uppfattade du det här? Tycker du 
att vi är överens? Är vi överens? Förstår vi varandra? Jag tänker så. Hur 
tänker du nu när vi har pratat? Samtalet artikulerar ett misstroende från S(4) 
sida gentemot skolan. Valet av Dom i utsaga 2 – Dom har föreslagit..– och 
Man i utsaga 10 – Man har gått omvägar..  uttrycker både misstroende och 
distans från S(4) sida gentemot skolans yrkesföreträdare. Distansen som 
tema återkommer i utsaga 5 i det att hon beskriver sig som något annat än 
det där vanliga skolfolket.  

Ett kommunikativt handlande handlar om en tilltro till samtalsdeltagares 
förmåga att resonera och ett respektfullt och tolerant förhållningssätt till vad 
som uttrycks. Var och ens rätt att yttra sig och att någon lyssnar betonas. Jag 
menar att S(4) ger uttryck för tilltro i utsaga 3 genom att hon ber föräldern 
ringa – Och jag bad [namn på förälder] ringa själv... Även i utsaga 7 ut-
trycks tilltro i det att S(4) ber assistenten att prata med föräldern – Och då 
bad jag resurspersonen att prata med [namn på förälder]… I den fiktiva 
dialogen mellan S(4) och föräldern i utsaga 4 – (Förälder): Vad väntar ni 
på? (S(4)): Hur menar du då? (förälder): Ja, men jag tycker inte att resurs-
personen jobbar som den ska. (S(4)): Nej men då ska jag ta tag i det – ger 
S(4) uttryck för ett respektfullt förhållningssätt gentemot föräldern. S(4) 
uttrycker att hon vågar visa att hon inte har svar på allt. Det synliggörs ett 
förtroende från förälderns sida gentemot S(4). Föräldern konstrueras, liksom 
i utsaga 3, som den kompetente föräldern. S(4) artikulerar ett jämbördigt 
samtalsförhållande mellan sig och föräldern genom att hon beskriver att det 
är denne som har tagit kontakt med S(4) och inte tvärtom.  

Ett kommunikativt handlande kan också synliggöras genom att förtroende 
artikuleras. Jag menar att utsagorna 8 och 9 ger uttryck för förtroende från 
förälderns sida gentemot S(4) och ett respektfullt och tolerant förhållnings-
sätt gentemot föräldern från S(4) sida. I utsaga 8 uttrycks ilska – VAD HAR 
NI PRATAT OM I SKOLAN!?– från föräldern vilket skulle kunna sägas syn-
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liggöra förälderns förtroende för S(4). I utsaga 9 uttrycker S(4), genom de 
frågor hon ställer och genom att säga att …du kan bäst avgöra vad du vill 
säga, respekt och tilltro till föräldern och bidrar därmed till att konstruera en 
kompetent förälder. Den kompetente föräldern upprepas som ett mönster i 
samtalet. S(4) artikulerar därmed en motdiskurs till skolans dominerande 
’rättdiskursdiskurs’104. Hon uttrycker att skolan inte har tagit reda på hur 
föräldern och pojken har uppfattat samtal som har förts. I utsaga 11– Är det 
vi som blir så glada för att vi vet att det är bra för pojken? Men vad är för-
älderns känslor? – artikulerar S(4) det jag uppfattar som viktigt för henne i 
hennes sätt att tala och agera – att det är viktigt att lyssna och känna in. Hon 
uttrycker att det är viktigt att bli medveten om vems problem man egentligen 
löser genom de åtgärder som föreslås. 

Jag menar att S(4) har formerat en yrkesroll som professionell. Hon syn-
liggör autonomi och hon har uttryckt att hon lyssnat på samt uppmuntrat 
föräldern att agera på egen hand. Samtidigt har hon givit uttryck för att hon 
har funnits som ett stöd för föräldern. Hon har synliggjort en ’icke-expert’ 
roll i det att hon uttryckt att hon givit både föräldern och assistenten ansvar. 
Därmed har hon synliggjort en annan expertroll – rollen att kunna samtala 
med människor. 

I utsaga 10 använder S(4) uttrycket det deliberativa samtalet, vilket kan 
sägas synliggöra att S(4) tagit intryck av de fyra nätverksträffarna hon har 
deltagit i: Men då önskar jag att man kunde våga vara så, att ta reda på – 
det deliberativa samtalet, jag är inne på den där biten – att ta reda på hur 
man verkligen uppfattade det här! 

Samtal 25  
Specialpedagogen, som har beskrivit samtal 25, har regelbundet – en gång i 
månaden – samtal med arbetslagen på den skola där hon arbetar. Detta sam-
tal genomfördes i september 2004 och var den andra handledningsträffen 
med arbetslag 4-6 för terminen. Två nätverksträffar hade genomförts och 
S(25) hade varit med på båda. S(25) har värderat samtalet som ett bra samtal. 
Samtalet är indelat i 5 utsagor. 

Specialpedagog beskriver samtal 25 
Vid förra träffens runda kom ”pratigt” upp. Vi hann inte ta upp den punkten då, så 
efter en snabbrunda tyckte deltagarna att de ville fortsätta samtala om den höga 
ljudnivån i klasserna. 
  
1. Frågor som jag ställde: För vem är ”pratet” ett problem? Är prat alltid ett pro-
blem? Varför är ljudnivån så hög? De diskuterade och kom med förslag till förbätt-
ringar/förändringar.  
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8 då Almas text diskuterades.  



2. Dessa förslag sammanställer jag på blädderblock, precis som jag gör vid ”run-
dan”.  
3. Det var något som jag tog med mig från kursen med [namn på kursledare] i Falun. 
Jag har ju haft kollegahandledning flera år, men har bara antecknat för mig själv. 
Med det stora papperet framför ögonen ser alla så tydligt och kan lättare fokusera på 
det som vi pratar om.  
4. Det är dessutom lätt att föra över ett problem som läraren menar är ett enskilt 
problem, till att bli ett allmängiltigt. De flesta har kanske liknande problem, eller 
har tidigare stött på, då blir det inte personligt riktat mot läraren, barn, pedagogiskt 
eller vad det nu är för problem som dryftas. 
5. Det känns som demokratiska möten som förhoppningsvis leder till deliberativa 
samtal. Jag försöker vara lyhörd och sammanfatta de tankar som kommer. Det är 
svårt att inte tycka själv, men det tillåter jag mig också, som specialpedagog är jag 
också en i arbetslaget. Det kan ju diskuteras, att man handleder sina egna kollegor. 
Många menar att man ska stå utanför gruppen man handleder. För mig känns det bra 
att vara en i gruppen, men ändå vara den som knyter ihop det hela. 

Reflektioner över ett förståelseorienterat samtal (nr 25) 
Ett kommunikativt och deliberativt villkor artikuleras redan inledningsvis 
genom att S(25) inleder samtalet med ’rundan’. Det betyder att alla i arbets-
laget ges möjlighet att lämna förslag på vad man vill ska diskuteras under 
träffen. S(25) synliggör en nedtoning av den egna rollen. Genom de frågor 
S(25) ställer artikulerar hon delaktighet. Ett förhållningssätt som synliggörs 
och som kan sägas möjliggöra ett deliberativt samtal uttrycks i utsaga 2 – 
Dessa förslag sammanställer jag på blädderblock. Genom att S(25) synlig-
gör delaktighet konstruerar hon lärarna som kompetenta, för vilkas förslag 
hon visar att hon hyser respekt. Respekten för den enskilde läraren uttrycks i 
utsaga 4 genom att S(25) artikulerar att hon förskjuter problemet från individ 
till grupp – då blir det inte personligt riktat mot läraren. Hon utrycker att 
denna förskjutning möjliggör ett öppet diskussionsklimat. I utsaga 5 – För 
mig känns det bra att vara en i gruppen, men ändå vara den som knyter ihop 
det hela synliggörs både den höga status S(25) har som samtalsledare av 
gruppen och att hon tillhör gruppen. Hon utrycker inte att hon är en expert så 
som det skrivs fram i Boman, (2002):  

Experter förstås som kunskapsproducerande gemenskaper vars giltighetsan-
språk vilar på osäkra samförståndsprocesser (s.31). 

 
Jag menar att S(25), tvärtom, har formerat en yrkesroll som expert i kommu-
nikation och handledning vars giltighetsanspråk artikulerats som att de vilar 
på säkra samförståndsprocesser. Samtalsbeskrivningen har synliggjort att 
S(25) tagit intryck av nätverksträffarna. Detta kommer till uttryck i utsaga 5: 
Det känns som demokratiska möten som förhoppningsvis leder till delibera-
tiva samtal. Jag försöker vara lyhörd och sammanfatta de tankar som kom-
mer. 
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Exempel på strategiskt men förståelseorienterade samtal (sfö) 
Samtal 10 och samtal 19 exemplifierar strategiska förståelseorienterade sam-
tal. Båda är handledningssamtal med arbetslag. Samtal 10 är genomfört i 
skolan och samtal 19 i förskolan.   

Samtal 10 
Detta samtal genomfördes i september 2005 efter sex genomförda nätverks-
träffar. S(10) hade deltagit i samtliga. S(10) hade värderat samtalet som ett 
bra samtal. En rektor hade bett S(10) handleda ett arbetslag på en skola. An-
ledningen till detta, skrev S(10), var att för många barn från samma arbetslag 
skulle flyttas på, något som rektor, skolläkare och psykolog hoppades att 
S(10):s handledning skulle kunna ändra på. Innan rektor bad S(10) att hand-
leda hade hon själv tagit upp frågan med arbetslaget. I arbetslaget var det 
mycket konflikter. De framförde till S(10): Vi vill inte ha fler som kommer 
och säger vad vi ska göra utan att själva ha varit i vår verklighet105.  

 
I handledningen deltog lärare från förskoleklass och fritidspedagoger. Syftet 
var att finna gemensamma ’problem’ att diskutera istället för att komma i 
konflikt kring arbetstider med mera. Samtalet är uppdelat i 12 utsagor. 

Specialpedagog beskriver samtal 10 
Så här gjorde jag: 
1. Berättade först om vad handledning är och inte är. 
Tog upp skillnaden mot konsultativa råd, pedagogisk handledning. 
Tog upp ramarna – tid, jag ger möjlighet att alla får komma till tals – för vårt arbete. 
2. Jag betonade mycket att vi skulle arbeta gemensamt. Att jag är ”expert” på speci-
alpedagogik men de är experterna på barnen. 
3. De fick skriva ner förväntningar på var sin ”post-it” som jag inte läste utan la 
undan.  
4. Jag berättade att grupper oftast vill diskutera förhållningssätt mot elever eller 
föräldrar och gav lite exempel. De fick var och en ta upp något som de ville diskute-
ra. 
5. Det blev två frågor; den ena runt en elev som hade diabetes och hon som tog upp 
det visste så lite om sjukdomen och hur det påverkar. 
Den andra var runt en flicka som de var så bekymrade över för hon pratar så dåligt 
att varken kamrater eller vuxna förstår henne. Hon går helst och håller i någon vux-
ens kläder. Leker inte med andra. Mycket omogen i hela sitt sätt. ”Typisk 3-4 åring”. 
6. Jag ställde många frågor: Hur… Vad skulle man kunna göra… Beskriv mer… 
Har någon av er någon idé? Har någon provat något annat? Vad ser du? Hur tänker 
du runt det? 
 Det hela slutade med att: 
7. Fall 1: den som visste mest och hade bäst kontakt med mamman skulle be att hon 
kommer och informerar om diabetes och vad man ska tänka på runt just hennes barn.  
8. De andra bad om ursäkt att de inte tagit hennes oro på allvar för de hade en massa 
information som de inte tänkt på att hon inte hade. 
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9. Fall 2: Många idéer dök upp utifrån mina frågor. De vuxna skulle bli mer ledande 
i sin roll till flickan; istället för att säga ”Gå och lek med bollen” så ska de prova att 
sätta igång lekar. Lära henne lekar och spel och bjuda in kamrater. De skulle också 
hitta ett sätt att få henne att gå på toaletten genom att helt enkelt fråga eller säga till 
att gå så hon slipper kissa på sig. 
10. Jag ska också ta reda på hur mycket som är gjort tidigare. 
11. Efteråt frågade jag hur det hade varit. De var glada och nöjda och sa att de aldrig 
tidigare hade pratat så här kring elever./…/ 
12. De hade själva uttryckt:”För första gången lyssnade vi med respekt på varann.” 

Reflektioner kring ett förståelseorienterat men strategiskt samtal(nr 10) 
I utsaga 1 artikulerar S(10) ett rationellt och professionellt handlande genom 
att hon talar om sin kunskap – Berättade först om vad handledning är och 
inte är. Utsagan ger även uttryck för ett maktförhållande där S(10) positione-
rar sig som någon som kan något som inte gruppen kan. Samtalet ger inte 
uttryck för att vara ett förutsättningslöst samtal där deltagarna kan prata om 
vad som helst. Istället uttrycks en strategi från S(10) sida genom att hon styr 
in gruppen i en speciell samtalsdiskurs där det finns ramar att hålla sig till – 
Tog upp ramarna – tid, jag ger möjlighet att alla får komma till tals – för 
vårt arbete. I utsaga 2 – Jag betonade mycket att vi skulle arbeta gemensamt. 
Att jag är ”expert” på specialpedagogik men de är experterna på barnen – 
ger S(10) uttryck för att det behövs ett samspel mellan olika experter varav 
hon är den ena. Hon synliggör därmed att hon vill tona ner den maktposition 
hon artikulerade i utsaga 1 och att hon vågar gå in i ett samspel ovetande om 
vilka frågor som kommer att ställas. Hon artikulerar en medvetenhet om att 
hon inte kan svara på allt och förskjuter därmed den maktposition hon ut-
tryckt i utsaga 1 till att även gälla arbetslaget. S(10) uttrycker en önskan om 
delaktighet i utsagorna 3 och 7 genom att hon ber lärarna skriva ner sina 
förväntningar (utsaga 3) men också genom att hon ber den samtalsdeltagare 
som hade bäst kontakt med mamman att kontakta henne (utsaga 7). I utsaga 
4 artikulerar S(10) återigen strategiskt handlande genom att hon säger att 
grupper oftast vill diskutera förhållningssätt. Hon uttrycker därmed än en 
gång sin expertkunskap men ger samtidigt tillbaka expertfunktionen till lä-
rarna genom att de får bestämma vad de vill ta upp. Härmed artikuleras både 
närhet och distans.  

I utsaga 6 uttrycks en strategi samtidigt som flerstämmighet och ett för-
ståelseorienterat förhållningssätt synliggörs: Jag ställde många frågor: Hur… 
Vad skulle man kunna göra… Beskriv mer… Har någon av er annan någon 
idé? Har någon provat något annat? Vad ser du? Hur tänker du runt det? 
Motsatsen hade kunnat vara att en ’vetenskaplig sanningsdiskurs’ hade arti-
kulerats. S(10) hade då kunnat ge ett antal svar på de frågor och funderingar 
som gruppen givit utryck för i utsaga 5. S(10) synliggör att perspektivet i 
samtalet förskjuts från ett biologiskt (utsaga 5) till ett mer konstruktionistiskt 
perspektiv i utsagorna 7 och 9. S(10) uttrycker i utsaga 10 omsorg om lära-
rens tid genom att hon tar på sig att ta reda på vad som är gjort. Uttrycket 
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kan även läsas som att S(10) anser att hon är bäst lämpad att ta reda på vad 
som är gjort, det vill säga utsagan formerar en slags expertroll. I utsaga 11 – 
Efteråt frågade jag hur det hade varit. De var glada och nöjda och sa att de 
aldrig tidigare hade pratat så här kring elever – ges exempel på ett förståel-
seorienterat handlande där ett gemensamt meningsskapande har synliggjorts. 
Jag menar att framgången för S(10) och gruppen med detta förhållningssätt 
bekräftas i utsaga 12. De hade själva uttryckt: För första gången lyssnade vi 
med respekt på varann. 

S(10) synliggör i detta samtal ett strategiskt och rationellt handlande men 
med ett förståelseorienterat förhållningssätt, genom att hon, med hjälp av 
frågorna, möjliggör för alla att delta i samtalet. Därmed ger hon uttryck för 
att vara en kvalificerad samtalspartner. Utsagorna formerar en yrkesroll som 
synliggör professionalism. Hon artikulerar sin expertkunskap och vad hon 
vill med detta samtal och genomför samtalet men möjliggör delaktighet i 
processen. Så här beskriver S(10) det som jag kan uppfatta som en del av 
hennes yrkesroll och som hon givit uttryck för i samtal 10. 

Ibland tror jag att om de får strukturen och sättet att ställa Hur -frågor istället 
för Varför -frågor så utvecklas förhållningssättet mot varandra i gruppen. Det 
blir inget värderande utan en tanke istället. En positiv nyfikenhet som känns 
bra att bemöta istället för Varför som känns negativ och värderande (Ur 
S(10):s mail från december 2005). 

 
De möjligheter som synliggjorts i samtalet för argumentation på lika villkor 
är S(10):s förhållningssätt där delaktighet och allas expertkunskap ser ut att 
ha ställts i fokus. Är samtalet deliberativt? Trots ett förhållningssätt som har 
artikulerat en i förväg uttänkt strategi menar jag att S(10) synliggjort ett de-
liberativt förhållningssätt genom att hon artikulerat möjlighet för alla att 
delta i samtalet. Kanske är det nödvändigt att vara strategisk i samtal i 
(för)skolan? S(10) har artikulerat att hon tagit intryck av nätverksträffarna. 

Problemet är att ju mer jag tänker på tidigare samtal ju mer skäms jag. Hur 
mycket har jag egentligen påtvingat andra? Att jag själv trott att den enda 
lösningen har varit enligt mitt förslag? Känner också igen det i handlednings-
uppdrag där en del vill ha konkreta råd och där det ibland kan vara lätt att 
säga si eller så… När det egentligen handlar om att de själva måste formulera 
och säga det för att sedan kunna omsätta orden till handling. Det här blir bara 
häftigare och häftigare! (Ur mail från S(10) våren 2005). 

Samtal 19  
Detta samtal har beskrivits i en loggbok våren 2005. Fem nätverksträffar 
hade genomförts och S(19) hade deltagit i fyra. Samtalet, som egentligen är 
tre samtal 19(1) – 19(3), är beskrivet av S(19). Hon och hennes specialpeda-
gogkollega har under hösten 2004 och våren 2005 träffat en hel personal-
grupp på en förskola. Det fanns problem i personalgruppen, något de båda 
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specialpedagogerna hade vetskap om. Ingen i personalgruppen hade dock 
sagt det rakt ut. S(19) har värderat samtalen som bra samtal. Samtalen är 
uppdelade i 9 utsagor. 

Specialpedagog beskriver samtal 19 
Samtal 19(1)  
1. Så börjar en person i gruppen (Vi kallar henne Anna) att vända sig mot en kollega 
(Berit). All kritik riktar sig mot Berit.  Alla samarbetsproblem beror på henne. Anna 
pratar i termer som att alla tycker så men att ingen har sagt något.  
2. Efter detta blir det tyst och den tystnaden är lång. Jag hinner tänka massor. Hur 
går man vidare? Är jag den rätta personen att hantera det här? Är det här saker som 
hör till specialpedagogik? Hur kan jag göra det till det? Osv.  
3. Det vi gör är att ställa frågor, låta alla komma till tals, se till att var och en får 
talutrymme, helt enkelt vara bra samtalsledare.  
4. Samtalet blev bra och vi kunde hjälpa till att särskilja på sak och person. Vi avslu-
tade mötet med att ge varandra bra positiv kritik. 
 
Samtal 19(2) 
5. Nästa gång vi träffades lyssnade vi av hur läget var och det kändes som om vi 
kunde gå vidare. Vi pratade om viktiga ord som skulle vara som ledord i verksamhe-
ten.  
6. Vi analyserade orden grundligt så att alla visste vad var och en la för innebörd i 
orden. De enades om fem ord, och allt verkade vara under kontroll. Uppgiften till 
nästa gång var att fundera på vilka uttalade och outtalade regler har vi. 
 
Samtal 19(3) 
7. Nästa gång jobbade vi på med reglerna. Då börjar Berit fråga de andra ”Vad me-
nar ni med att jag inte gör det och det och inte plockar ihop efter mig osv.  Anna 
pratade väl för er alla eller hur (Anna är ej med den här gången)  
8. Problemet var inte färdigt. Det låg gammal surdeg och grodde. Här hamnade vi 
återigen i en situation som ligger på gränsen. Är man och tassar på saker som inte vi 
ska syssla med? Det vi gjorde var att vända det till pedagogiska saker. Vi diskutera-
de förhållningssätt och regler och aktade oss för den psykologiska delen. Vi kommer 
att träffa den här personalgruppen vid fem tillfällen till, så vi får se vad som händer. 
 
S (19):s reflektion 
9. Vad har jag för tankar om det här? Att det är viktigt att tänka på syfte, uppdrag 
och att hålla sig till det jag är där för. Så länge det handlar om kommunikation på 
arbetsplatsen och hur man kan förbättra den är det vår grej kan jag tycka, men i det 
här fallet är det gränsfall. Det blir personproblem och då borde kanske någon annan 
ta över.  

Reflektion kring ett förståelseorienterat men strategiskt samtal (nr 19) 
S(19) ger i utsaga 1 uttryck för den konflikt som finns i personalgruppen: Så 
börjar en person i gruppen (Vi kallar henne Anna) att vända sig mot en kol-
lega (Berit). All kritik riktar sig mot Berit.  Alla samarbetsproblem beror på 
henne. Anna pratar i termer som att alla tycker så men att ingen har sagt 
något. Det uttrycks en vilja till att lösa problem genom det konfliktperspek-
tiv som synliggörs. Denna konfrontation och marginalisering av en person, 
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Berit, kan sägas artikulera uppriktighet. Motsatsen skulle kunna ha varit 
tystnad. Å andra sidan är det inte möjligt att utläsa någonting om enighet 
kring den synliggjorda konflikten. Utsagan säger inte om den uttryckta upp-
riktigheten döljer ett strategiskt handlande från Annas sida. Genom att S(19) 
uttrycker att hon ger deltagarna och sig själva tanketid efter Annas inledning 
synliggörs en vilja att förstå samtidigt som det artikulerar både överraskning 
och osäkerhet hos S(19). Motsatsen hade kunnat vara att S(19) uttryckt att 
hon känt sig tvungen att föreslå en lösning eller att gå i motstånd mot Annas 
uttalande för att skona Berit från kritiken. 

S(19) ger i utsagorna 3, 4, 5, 6 och 7 på olika vis uttryck för ett handlande 
som vill bjuda in till delaktighet. I utsaga 3 uttrycks det genom – ställa frå-
gor, låta alla komma till tals, se till att var och en får talutrymme. I utsaga 4 
genom ge varandra bra positiv kritik. Utsaga 5 synliggör delaktighet genom 
lyssnade vi av hur läget var och i utsaga 6 genom Vi analyserade orden 
grundligt så att alla visste vad var och en la för innebörd i orden. Utsaga 7 
synliggör ett delaktighetsperspektiv på så vis att Berit vågar ställa en fråga 
till övriga deltagare: Vad menar ni med att jag inte gör det och det och inte 
plockar ihop efter mig osv. Delaktigheten uttrycks vidare genom ett proce-
durinriktat och förståelseorienterat arbetssätt i motsats till ett lösningsinrik-
tat. Utsaga 5: Vi pratade om viktiga ord som skulle vara som ledord i verk-
samheten. Och vidare i utsaga 6: Vi analyserade orden grundligt så att alla 
visste vad var och en la för innebörd i orden. 

Genom frågorna som ställs uttrycks en vilja att förskjuta problemet från 
person till situation, från terapeutiskt samtal till pedagogiskt samtal. Det vi 
gör är att ställa frågor, låta alla komma till tals, se till att var och en får 
talutrymme, helt enkelt vara bra samtalsledare (utsaga 3). Detta förhåll-
ningssätt ser ut att öppna upp för deltagarna att våga vara uppriktiga. Det 
deliberativa förhållningssättet, S(19) artikulerar, synliggör samtidigt ett av-
siktligt handlande från S(19) sida. Eftersom samtalen har fortgått under en 
lång tid är det rimligt att anta att S(19), mellan samtalsgångerna, har funderat 
över vilket handlande som kan tänkas vara positivt för gruppen. Utsaga 5 
uttrycker att S(19) vill förskjuta problemet från psykologi till pedagogik, 
från person till situation. I utsaga 6 uttrycks detta ännu tydligare: De enades 
om fem ord, och allt verkade vara under kontroll. Uppgiften till nästa gång 
var att fundera på vilka uttalade och outtalade regler har vi. En avsikt syn-
liggörs och S(19):s vilja till att finna en konstruktiv lösning på problemet.  

Att S(19):s sätt att leda samtalet har haft effekt uttrycks i utsaga 7 genom 
att Berit vågar problematisera kollegan Annas uttalande om Berit. Utsagan 
uttrycker att diskussionen om ord och uttryck kan ha givit Berit mod att prata 
om det hon upplever som problem. Liksom i utsaga 1 uttrycks fortfarande en 
konflikt i personalgruppen men en vilja till uppriktighet synliggörs. Fortfa-
rande skymmer dock uttrycket aspekten av uppriktighet i gruppen eftersom 
Berit törs vara uppriktig när Anna inte är där. Att problemet inte är löst syn-
liggör S(19) i utsaga 8 – Problemet var inte färdigt. Det låg gammal surdeg 
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och grodde – liksom att S(19) har haft en tydlig intention – Det vi gjorde var 
att vända det till pedagogiska saker. Vi diskuterade förhållningssätt och 
regler och aktade oss för den psykologiska delen. 

Enligt mitt sätt att läsa samtalen synliggör dessa ett deliberativt förhåll-
ningssätt genom att alla gavs möjlighet att delta och att yttra sig. Enligt Ha-
bermas kan inte talsituationen betraktas som ideal eftersom S(19) har synlig-
gjort ett handlande som varit förberett och uttänkt. Ett slags medveten strate-
gi har synliggjorts men med ett förståelseorienterat förhållningssätt. Frågan 
är om det just är den medvetna strategin som bidragit till ett deliberativt sam-
tal? S(19) ger i utsaga 9 uttryck för att ett medvetet förhållningssätt med i 
förväg uttänkta strategier kan vara viktigt ibland – Att det är viktigt att tänka 
på syfte, uppdrag och att hålla sig till det jag är där för. Så länge det hand-
lar om kommunikation på arbetsplatsen och hur man kan förbättra den är 
det vår grej kan jag tycka. 

S(19) skrev i sin logg i juni 2005 om träffarna med personalgruppen i 
samtal 19. 

 
Vi (två specialpedagoger i kommunen. Min kommentar) har träffat personal-
gruppen vid fem tillfällen under våren. Det har varit en spännande resa. Det 
är stora saker som hänt i den gruppen. Det har varit många djupa diskussio-
ner. Vi har diskuterat läroplanen, verksamhetsplan. Vi har kommit så långt att 
man nu tittar på hur man kan förändra miljö, arbetssätt så att det gagnar bar-
nen. Det har vid ett par tillfällen kommit upp vad Berit gör och hur hon tän-
ker. /…/Men de övriga börjar förstå och kan ta till sig och lyssnar när hon 
kommer med idéer./…/Vid sista träffen gjorde vi en utvärdering. Sammanta-
get tyckte de att de blivit otroligt hjälpta och Berit sa att hon känner sig mer 
accepterad och att det ska bli roligt att komma tillbaka till arbetet i höst. 

Personalen vill fortsätta träffa oss ett par gånger till. De är rädda att de ska 
tappa den positiva andan som börjar kännas av i gruppen/…/ De vill ha hjälp 
att se och tänka vidare. Processarbete, deliberativt samtal kanske man kan 
säga om det här exemplet. 

 
Samtal 19 har artikulerat en parallellprocess till de gemensamma samtalen i 
nätverksträffarna. Dels genom att begreppet deliberativa samtal har använts i 
den efterföljande reflektionen här ovan, och dels genom det arbete som 
S(19) har demonstrerat då hon beskrivit hur hon arbetat med ord, begrepp 
och procedurer. Ord och begrepp och hur dessa kan förstås på olika vis var 
något som kom upp under exempelvis den femte nätverksträffen då en sam-
talsanalys hade genomförts. 

Sammanfattning över de tre exemplifierade kategorierna 
Hittills har det konstaterats att de samtal, som av specialpedagogerna hade 
värderats som ’dåliga’ samtal, framförallt har gett uttryck för ett strategiskt 
och framgångsorienterat handlande. Därmed har de inte synliggjort något 
deliberativt förhållningssätt. De samtal som av specialpedagogerna hade 
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värderats som ’bra’ samtal har i huvudsak synliggjort ett förståelseorienterat 
handlande. Trots att flera av dessa samtal har uttryckt strategier har de ändå 
synliggjort ett deliberativt förhållningssätt. Strategi betraktar jag därmed som 
ett kritiskt villkor då ett strategiskt handlande har gett uttryck för att skapa 
både möjligheter och hinder för deliberativa samtal. De två kategorierna – 
kfö och sfö – har synliggjort ett antal villkor för deliberativa samtal. Samtal 
betecknade som sfr har synliggjort ett antal hinder för ett deliberativt samtal. 
Med utgångspunkt i vad som hittills har sagts om dessa tre kategorier av 
samtal har (teoretiska) villkor kunnat formuleras för deliberativa samtal. I 
följande tabell visas hinder för deliberativa samtal liksom ett antal villkor. 

Tabell 2: Hittills beskrivna villkor som hindrar eller möjliggör deliberativa samtal 
Aspekter som har hindrat ett deli-
berativt samtal 

(Teoretiska) villkor för ett delibe-
rativt samtal 

• Asymmetriska talsituationer 
har synliggjorts. 

• Förberedelse av samtal har 
uttryckts. 

• Någon form av icke förhand-
lingsbar strategi har synlig-
gjorts. 

• I förväg uttänkta, icke för-
handlingsbara förslag till lös-
ningar har uttryckts.  

• Beslutsproceduren har inte 
synliggjorts. 

• En föreställning om ’det rätta 
sättet’ har uttryckts. 

• (För)skolan som maktfaktor 
har synliggjorts. 

• Ett ’teknokratiskt’ förhåll-
ningssätt har synliggjorts.  

• Misstroende yrkesgrupper 
emellan har uttryckts. 

• Frånvaro av uppriktighet har 
synliggjorts. 

• Motstridiga förhållningssätt 
har synliggjorts.  

• (För)skolan vinnlägger sig 
om att få till en så jämlik 
talsituation som möjligt. 

• En förmåga att ’sätta ord’ 
på kommunikativ kompe-
tens. 

• I förväg uttänkta strategier 
omprövas. 

• Lösningsförslag och uttänk-
ta lösningar är förhand-
lingsbara. 

• Gemensamma diskussioner 
kring lösningsförslag förs. 

• Argumentation och resone-
rande för och emot tillåts.  

• Deltagarna lyssnar på var-
andra.  

• Deltagarna respekterar var-
andra och visar förtroende. 

• Deltagarna är uppriktiga 
mot varandra. 

• Avsikten (strategin) med en 
skymd uppriktighet är att 
skapa förståelse. 

 
Vad som ovan artikulerats som villkor är nödvändigt att känna till för att 
iscensätta ett deliberativt samtal i förskola eller skola. Men det är inte till-
räckligt. Det räcker inte med att ha kunskap om att deltagare ska lyssna på 
varandra, att talsituationen ska vara så fri från makt och tvång som möjligt 
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och att lösningsförslag är förhandlingsbara. Det räcker inte heller med att 
säga, att deltagarna ska diskutera lösningsförslagen och att detta ska ske på 
ett respektfullt sätt. Det finns en risk att kunskapen om dessa villkor stannar 
på ett retoriskt plan. Det finns en risk att de förblir teoretiska. Kompetens är 
att veta vad man gör. Det vill säga kunskapen måste kunna artikuleras. Som 
samtalsledare är det nödvändigt att veta hur man ska kunna avgöra att alla 
samtalsdeltagare exempelvis har känt sig respekterade och lyssnade på. Det 
finns således både en pragmatisk nivå – hur gör man? – och en professionell 
nivå – att sätta ord på vad man gör genom att ställa varför-frågor samt att 
reflektera över det riktiga med handlingen – som behöver beaktas106. Efter-
som denna avhandling fokuserar på specialpedagogens yrkesroll har frågan 
ställts vad specialpedagogen gör i de samtal som synliggör ett deliberativt 
förhållningssätt? Och vidare: Vad krävs för att specialpedagogen ska kunna 
göra detta oftare eller vid alla samtal där de deltar? I följande avsnitt riktar 
jag blicken mot specialpedagogen – vad hon säger att hon gör i de sex sam-
tal som hittills har beskrivits, vilka subjektspositioner hon därmed synlig-
gör och vilken yrkesroll som dessa olika subjektspositioner konstruerar. 
Därefter visar jag vilka möjligheter och hinder för argumentation på lika 
villkor dessa subjektspositioner och yrkesroller har synliggjort. Sammanfatt-
ningsvis formuleras fler villkor för deliberativa samtal än de som redan har 
formulerats ovan. Dessa artikuleras dels som synliggjorda förmågor, kun-
nande, hos specialpedagogen och dels som kopplade till yrkesrollen.  

Exempel på resultat av steg 4, 5 och 6 i analysmodellen – en 
jämförelse mellan de tre kategorierna – sfr, kfö och sfö  

Hur formerar specialpedagoger utsagor om sig själva i texterna?  
I de två samtal som kategoriserats som strategiskt framgångsorienterade, 
nummer 21 och nummer 15, positionerar sig specialpedagogerna som exper-
ter som förväntas komma med förslag och lösningar. Detta uttrycks av S(21) 
i samtal 21 på följande vis: Jag ger dem förslag på åtgärder (utsaga 1), Jag 
förbereder mig noga (utsaga 2) och Jag försöker få dem till att vi ska titta på 
regler (utsaga 7). I samtal 15 uttrycks en liknade expertposition av S(15) 
men även en position som undervisare synliggörs. Då fokus för mötet blir 
några av avdelningens barn och hur man bäst möter deras behov, väljer jag 
att först berätta lite om vad som kännetecknar både samspelssvårigheter och 
svårigheter med flexibiliteten ur ett lite mer övergripande perspektiv (utsaga 
4). I samtal nummer 15 pendlar S(15) mellan en ’problemorienterad ex-
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pert’107 som förväntas tala om hur andra ska göra och en specialpedagog som 
vill bjuda in till ett gemensamt meningsskapande genom dialog. I de förstå-
elseorienterade samtalen, nummer 4, 25, 10 och 19, ger inte någon av speci-
alpedagogerna uttryck för en sådan ’problemorienterad’ expertposition. Istäl-
let framträder en bild av specialpedagoger som önskar skapa mening till-
sammans med övriga samtalsdeltagare. I de förståelseorienterade samtalen 
positionerar sig specialpedagogerna som några som talar om sin kunskap. 
Detta visas tydligast i samtal 10. Berättade först om vad handledning är och 
inte är. Tog upp skillnaden mot konsultativa råd, pedagogisk handledning. 
Tog upp ramarna – tid, jag ger möjlighet att alla får komma till tals – för 
vårt arbete (utsaga 1). Med det menar jag att S(10) synliggör en position 
som ’möjlighetsorienterad expert’ som är mer relationsorienterad än individ-
orienterad. Jag betonade mycket att vi skulle arbeta gemensamt. Att jag är 
”expert” på specialpedagogik men de är experterna på barnen (utsaga 2). 

I tabell 3 har jag sammanställt specialpedagogers utsagor om sig själva ut-
ifrån de sex beskrivna samtalen 21, 15, 4, 25, 10 och 19. 

Den likheten som synliggörs mellan samtal nummer 21 (sfr) och samtal 
nummer 4 (kfö) är att S(21) och S(4) positionerar sig för föräldrarna men 
mot (för)skolan. Skillnaden är att S(21) ger lösningsförslag emedan S(4) 
överlämnar åt assistent, barn och förälder att själva agera. Därmed positione-
rar sig S(4) som en person som betraktar medarbetare och föräldrar som 
kompetenta. Hon positionerar sig också som en person som finns tillgänglig 
för både medarbetare och föräldrar om det behövs, en så kallad ”facilita-
tor”108. 

                               
107 Med problemorienterad menar jag att fokus i samtalet är svårigheter och problem hos 
barnet. Motsatsen är ett perspektiv som fokuserar på situationer som skapar möjligheter eller 
problem. 
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108 Under en arbetsresa till Sydafrika, vars syfte var att tala om handledning och konsultation 
för ett antal lärare för funktionshindrade barn och ungdomar, hade vi kursledare ett antal 
”facilitators” till vår hjälp. Dessa hjälpte oss både språkligt och kulturellt och deras insatser 
var till ett ovärderligt stöd för både oss kursledare men även för deltagarna. Deras funktion 
var att underlätta arbetet för oss alla men inte att ta över. Begreppet finns beskrivet i Johnson 
(2003):”This person is able to move among mutually contradictory frames of reference to help 
bridge communication within the group.”/../”An effective facilitator should be able to reason 
in complex ways, adopt multi-system perspectives of reality and empathize with, listen to, and 
understand other views. He or she should establish and maintain interpersonal relationships 
built on trust and respect and be able to communicate complex ideas and technical informa-
tion in ways that can be understood at different levels” (p. 163). 



Tabell 3. Hur specialpedagogerna har formerat utsagor om sig själva i sex samtal 
Samtal 21 
(sfr)

Samtal 15 
(sfr)

Samtal 4 
(kfö)

Samtal 25 
(kfö)

Samtal 10 
(sfö)

Samtal 19 
(sfö)

Experten 
som  
förväntas  
komma 
med  
förslag 
och  
lösningar 

 
 
 
 
’Problem-
orienterad 
expert’ 
 
 
 
 
Kritisk till 
personal 
på försko-
lan 
 

Experten 
som  
förväntas  
komma 
med  
förslag 
och  
lösningar 
 

 
 
 

’Problem-
orienterad 
expert’  
och  
’menings-
skapare’ 
 
Kollegial  
position 
 
 
Pendlar  
mellan  
motsägel-
sefulla 
positioner 

En ’icke-
expert’  
med  
förmåga 
att kon-
struera 
kompeten-
ta medar-
betare 
och 
föräldrar 
 
’Möjlig-
hets- 
orienterad 
expert’ 
 
 
 
Kritisk till 
personal i 
skolan 
 
”Inte ett  
vanligt 
skolfolk” 
 
Jämbördig 
samtals-
partner 

Menings-
skapande 
samtalsleda-
re 

 
 
 
 
 
 
 
 
’Möjlighets- 
orienterad 
expert’ 
 
 
 
 
Kollegial 
Position 

Samtals-
ledare 
med för-
måga att 
tala om 
den kun-
skap hon 
har om 
samtal 

 
 
 
’Möjlig-
hets- 
orienterad 
expert’ 

Menings- 
skapande 
samtals- 
ledare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förståel-
se- 
orienterad 
 
 
 
 
Kollegial 
position 
 
 
Vill skapa  
delaktig-
het 
 

Vilken specialpedagogisk yrkesroll bidrar dessa utsagor till att 
konstruera i texten? 
Yrkesrollen i de båda sfr-samtalen konstrueras som rådgivare i metodfrågor 
och som någon som förväntas ha förslag på lösningar. S(21) skriver i utsaga 
1: Jag ger dem förslag på åtgärder och vidare i utsaga 15: Jag har än en 
gång förberett mig noga. Jag har gjort en lång lista på punkter som jag tän-
ker diskutera med dem om. I kfö- och sfö-samtalen utrycks rollen mer som 
kvalificerad samtalspartner och pedagogisk utvecklingsledare. I samtal 10 
synliggörs det i utsaga 6: Jag ställde många frågor: Hur… Vad skulle man 
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kunna göra… Beskriv mer… Har någon av er annan någon idé? Har någon 
provat något annat? Vad ser du? Hur tänker du runt det? 

I tabell 4 har jag sammanställt de yrkesroller som utsagorna från de, i av-
snittet beskrivna, sex samtalen har konstruerat. 

Tabell 4. Specialpedagogiska yrkesroller i sex samtal  
Samtal 21 
(sfr)

Samtal 15 
(sfr)

Samtal 4 
(kfö)

Samtal 25 
(kfö)

Samtal 10 
(sfö)

Samtal 19 
(sfö)

Rådgivare 
 

Rådgivare Barnets/ 
familjens 
ombudsman 
 
Länk mel-
lan hem och 
skola 
 
”Facilitator”

Pedagogisk 
handledare 
 
 
Utvecklings- 
Ledare 

Pedagogisk 
handledare 

Pedagogisk 
utvecklings- 
ledare 

Hur artikuleras hinder respektive möjligheter för argumentation på lika 
villkor i texten?  
Hinder synliggörs framförallt i sfr-samtalen. Dessa hinder sammanfaller med 
de hinder som har uttryckts i tabell 2 och upprepas därför inte. Möjligheter 
artikuleras som positiva relationer samtalsdeltagare emellan, delaktighet, att 
se deltagarna som kompetenta, kunskap kring samtalsmetodik, förmåga hos 
specialpedagog att kommunicera sin kunskap och självreflektion.  

Ibland tror jag att om de får strukturen och sättet att ställa Hur -frågor istället 
för Varför-frågor så utvecklas förhållningssättet mot varandra i gruppen. Det 
blir inget värderande utan en tanke istället. En positiv nyfikenhet som känns 
bra att bemöta istället för Varför som känns negativ och värderande (S(10):s 
reflektion över samtal 10). 

Jag försöker vara lyhörd och sammanfatta de tankar som kommer. Det är 
svårt att inte tycka själv, men det tillåter jag mig också, som specialpedagog 
är jag också en i arbetslaget. Det kan ju diskuteras, att man handleder sina 
egna kollegor. Många menar att man ska stå utanför gruppen man handleder. 
För mig känns det bra att vara en i gruppen, men ändå vara den som knyter 
ihop det hela (S(25):s reflektion över samtal 25).  

 
I tabell 5 har jag sammanställt vad som har artikulerats som möjligheter för 
argumentation på lika villkor i de, för avsnittet beskrivna, sex samtalen. 
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Tabell 5. Hur möjligheter för argumentation på lika villkor artikuleras i sex samtal 
Samtal 21 
(sfr)

Samtal 15 
(sfr)

Samtal 4 
(kfö)

Samtal 25 
(kfö)

Samtal 10 
(sfö)

Samtal 19 
(sfö)

S(21):s  
relation 
till mam-
ma 
 
 
 
 
 
 
S(21):s 
självkritik 

Alla fick 
möjlighet 
att kom-
ma till 
tals 
 
 
 
 
 
S (15):s 
självkritik

Samtals- 
deltagare 
synlig-
gjordes 
som 
kompe-
tenta  
 
 
 
Att föräl-
dern tog 
direkt-
kontakt 

Rundan där 
alla fick 
komma till 
tals 
 
Frågorna 
som ställ-
des till 
deltagarna 
 
Samman- 
fattningarna 
som gjor-
des 
 
Symmetrisk 
talsituation 

Möjliggjorde 
för alla att 
delta 
 
 
 

Delaktighet. 
Alla fick 
komma till 
tals. 
 
Procedur- 
inriktat 
arbetssätt 
 
 
Tanketiden 
som gavs 
 
 
 
Strategisk 

Hur artikuleras villkoren för deliberativa samtal i förhållande till 
specialpedagogens roll i texterna? 
I samtliga samtal har specialpedagogerna synliggjort ett självständigt hand-
lande och en autonom yrkesroll. Är en autonom specialpedagog därmed ett 
villkor för ett deliberativt samtal? Med hänvisning till vad som hittills fram-
kommit går det inte att svara ja eller nej på frågan. Jag har dock funnit att en 
autonom specialpedagog inte är oväsentlig i sammanhanget. Därför har jag 
valt att, i likhet med ’strategi’, betrakta även en ’autonom’ specialpedagog 
som ett kritiskt villkor. Att kunna kommunicera sin kunskap liksom manda-
tet hos kollegor, rektor och föräldrar har synliggjorts som villkor. Att arbeta 
procedurinriktat och ställa frågor istället för att komma med lösningsförslag 
har också uttryckts som villkor. Vid en jämförelse mellan samtalen 4 och 25 
synliggörs ett motsägelsefullt villkor; att vara en i gruppen eller att vara 
utanför – närhet eller distans. 

I tabell 6 har jag sammanställt vad som artikulerats som villkor för delibe-
rativa samtal i förhållande till specialpedagogernas yrkesroll i de, för avsnit-
tet beskrivna, sex samtalen.   
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Tabell 6. Artikulerade villkor för deliberativa samtal i förhållande till specialpeda-
gogers yrkesroll  
Samtal 21 
(sfr)

Samtal 15 
(sfr)

Samtal 4 
(kfö)

Samtal 25 
(kfö)

Samtal 10 
(sfö)

Samtal 19 
(sfö)

Autonomi 
 

Autonomi 
 
 

Autonomi 
 

 
 
 
 
 
Kunskap 
om kom-
munika-
tion och 
om vikten 
av att 
skapa 
relationer 
 
 
Att vara 
utanför 
gruppen 

Autonomi 
Stort man-
dat  
hos kolle-
gor och 
ledning 

 
Uttrycker  
en tydlig  
roll som 
utvecklings-
ledare och 
handledare 
 
 
 
 
Att vara en 
i gruppen 
 

Autonomi 
 
 
 
 
 

 
Kunskap  
om  
kommunika-
tion 

 
Struktur i  
samtalet 

 
Sättet att 
ställa frågor 
 

Autonomi 
 

Medveten 
strategi 
 
 
 
Förmåga att 
skapa del-
aktighet 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att ett antal (teoretiska) villkor har kun-
nat formuleras med utgångspunkt tagen i de samtalsanalyser som genom-
förts. Dessa villkor har formulerats tidigare i kapitlet. Specialpedagogens roll 
ställt i relation till dessa villkor har gett uttryck för ett antal pragmatiska 
villkor som exempelvis att berätta vad specialpedagogens roll är i samtalet, 
att starta samtal med en ’runda’ vilket betyder att alla ges möjlighet att yttra 
sig, att ställa hur-frågor istället för varför-frågor, att kunna lyssna, att ge 
utrymme för ’tanketid’ och att sammanfatta vad som har blivit sagt. Sam-
talsanalyserna har också visat att de specialpedagoger, som har uttryckt den-
na metodologi som villkor för deliberativa samtal, har synliggjort en själv-
ständig roll. Självständigt handlande specialpedagoger har dock inte varit 
liktydigt med att samtalen alltid uttryckt ett förståelseorienterat och delibera-
tivt förhållningssätt. Jag har tidigare konstaterat att ett antal förståelseorien-
terade samtal har gett utryck för ett strategiskt handlande och att strategi 
därmed kan betraktas som både hinder och möjlighet för deliberativa samtal. 
Strategi har jag därmed valt att benämna för ett kritiskt villkor. På samma vis 
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har en självständig eller autonom specialpedagog synliggjort både hinder och 
möjlighet till deliberativa samtal. I likhet med strategi har därför även speci-
alpedagog som autonom benämnts för ett kritiskt villkor. För att komma 
vidare i resonemanget kring förhållandet mellan de (teoretiska), pragmatiska 
och kritiska villkoren kommer sju kritiska villkor att belysas närmare i nästa 
kapitel.  
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7. Kritiska villkor för deliberativa samtal  

 
 
Med hjälp av fler samtalsexempel, uttalanden från nätverksträffar samt in-
tervjuer uppmärksammas i detta kapitel några så kallade kritiska villkor. 
Genom uttryckssättet kritiska villkor vill jag markera att ett antal villkor har 
synliggjorts som ambivalenta, hindrande eller frigörande för det deliberativa 
samtalet i en (för)skolekontext. De ambivalenta, kritiska villkoren har ut-
tryckt både möjlighet och hinder för deliberativa samtal inom (för)skola. Ett 
sådant exempel har redan uppmärksammats som ’strategi’ i kapitel 6. Enligt 
Habermas är ett strategiskt handlande inte förenligt med en kommunikativ, 
förståelseorienterad handling. Genom de samtalsanalyser jag har gjort, har 
jag dock funnit att strategiskt handlande i (för)skolan ibland har synliggjorts 
som möjlighet till förståelseorienterade och deliberativa samtal. Detta slags 
strategiska handlande benämns här som ’vänligt’. I andra samtal har ett 
’stramt’ strategiskt handlande synliggjort hinder för deliberativa samtal. Ett 
annat skäl till val av begreppet ambivalenta, kritiska villkor är att det kan se 
ut som att vissa arbetssätt eller ett visst sätt att agera i (för)skolan artikuleras 
som garant för att arbetet runt barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, 
kommer att fungera på ett bra vis. Ett exempel på ett sådant kritiskt villkor 
har i beskrivningarna uttryckts i termer av samarbete eller samverkan. Att 
samarbete och samverkan länge har ansetts som viktigt i arbetet rörande barn 
och ungdomar i behov av stöd har synliggjorts bland annat i styrdokument109. 
Empirin har visat att samarbete och samverkan som villkor för deliberativa 
samtal är relaterat till hur man talar om begreppen, det vill säga, hur de har 
artikulerats. Det betyder att det inte räcker att uttrycka att samarbete och 
samverkan äger rum. Även samtalsproceduren, det vill säga hur samarbets-
partners samtalar med varandra, behöver synliggöras. Min empiri har visat 
att samarbete eller samverkan inte är ett eget, givet villkor för ett gott speci-
alpedagogiskt arbete eller för deliberativa samtal. Med hjälp av två samtal 
exemplifieras och diskuteras därför i detta kapitel   

• samarbete eller samverkan som kritiskt villkor. 
Två andra samtal synliggör ett kritiskt villkor benämnt  

• relation rektor – specialpedagog. 
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109 Se kapitel 2 i denna avhandling. 



Detta villkor har uppmärksammats av liknande skäl som villkoret samarbete 
men dessutom för att den har synliggjort en motsättning som jag funnit värd 
att belysa. Ytterligare ett kritiskt villkor – 

• specialpedagog som autonom – exemplifieras med hjälp av ett sam-
tal.  

Det andra och det tredje villkoret – relation rektor/specialpedagog och speci-
alpedagog som autonom – liknar varandra men jag har valt att särskilja dem i 
min framställning därför att autonomi och ett självständigt handlande har 
synliggjorts på fler sätt än genom relationen rektor – specialpedagog. Efter-
som jag har uppmärksammat specialpedagogens yrkesroll i samtalsbeskriv-
ningarna har jag också uppmärksammat yrkesrollen som villkor för delibera-
tiva samtal. En autonom specialpedagog med mandat att leda samtal, fatta 
beslut och ta egna initiativ, har jag funnit vara ett avgörande villkor, vilket 
inte betyder att alla samtal där specialpedagogen uttrycker autonomi har 
uppfyllt kriterierna för förståelseorienterade samtal. Däremot har jag funnit 
att då specialpedagogen inte uttryckt autonomi har samtalen synliggjorts som 
framgångsorienterade, icke deliberativa samtal. Ett kritiskt villkor tar upp 
frågan om  

• ’samsyn’ eller konsensus samtalsdeltagare emellan. 
Detta villkor har, liksom de redan nämnda villkoren, synliggjort en motsätt-
ning som jag funnit relevant att lyfta fram. Ett femte kritiskt (icke)villkor har 
uppmärksammats därför att det har artikulerat hinder för deliberativa samtal. 
Detta är benämnt  

• misstroende yrkesgrupper emellan.  
De två sista kritiska villkoren har jag benämnt för frigörande. De har upp-
märksammats därför att de synliggjort möjligheter för deliberativa samtal. 
Dessa är benämnda  

• specialpedagog som länk och  
• kunskapande procedurer  

Under rubriken specialpedagog som länk finns samtal med föräldrar och 
barn före en elevvårdskonferens eller barngruppskonferens beskrivna. Jag 
har funnit att då specialpedagogen har synliggjort sig själv som ett slags 
’språkrör’ för hemmet har möjlighet till deliberativa samtal uttryckts. 
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I följande figur illustreras de kritiska villkoren med avseende på om de 
synliggjorts som hindrande, ambivalenta eller frigörande för möjligheten att 
genomföra deliberativa samtal.  

 
Figur 5. Kritiska villkor i förhållande till deliberativa samtal. 

Sju kritiska villkor kommer att presenteras i varsitt avsnitt i detta kapitel. De 
uttalanden som görs kring begreppen – de kritiska villkoren – ska läsas i 
förhållande till den tolkning i tre nivåer som är gjord och som har beskrivits i 
kapitel 4. Varje avsnitt innehåller en eller flera samtalsbeskrivningar och 
analysresultat. Begreppen sätts inledningsvis in i det sammanhang som 
(för)skola utgör och som har blivit känt genom bland annat intervjuer och 
nätverksträffar. Därefter följer en textnära nivå med exemplifierade samtals-
beskrivningar följt av en konstruktionsnivå. Läsningen på den sistnämnda 
nivån synliggör vilka föreställningar läsningen på den textnära nivån har gett 
upphov till, men omfattar även den kontext som blivit känd genom intervjuer 
och gemensamma samtal under nätverksträffar. Varje avsnitt avslutas med 
en fördjupad och vidgad argumentation kring hur villkor kan beskrivas som 
skulle kunna möjliggöra deliberativa samtal i en (för)skolkontext med för-
äldrar, barn, ungdomar, vuxna och kollegor med flera. De samtalsbeskriv-
ningar som jag har valt för respektive villkorsrubrik har synliggjort specifika 
motsättningar, hinder men även möjligheter för deliberativa samtal. Andra 
och fler samtalsbeskrivningar hade kunnat väljas men av utrymmesskäl mås-
te en avgränsning göras. 

Presentationen av de kritiska villkoren ska läsas utifrån föreställningen att 
de synliggör en progression beträffande vad jag funnit som nödvändigt för 
att uppfylla villkor för deliberativa samtal i förskola och skola. Det betyder 
inte att samverkan och samarbete synliggörs som det minst viktiga villkoret 
och kunskapande procedurer som viktigast. Det är alltså inte de kritiska vill-
koren i sig som synliggör progression utan de beskrivningar av nödvändiga 
villkor som har synliggjorts därför att de sju villkoren har blivit uppmärk-
sammade specifikt. 
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1. Samarbete eller samverkan som kritiskt villkor 
Samarbete eller samverkan var ett ofta förekommande tema då skolledare 
intervjuades inom ramen för projektet. Även de gemensamma samtalen un-
der nätverksträffarna berörde emellanåt samarbete och samverkan. Flera av 
specialpedagogernas samtalsbeskrivningar har synliggjort begreppen. De 
samtal, som är valda för detta avsnitt, visar hur olika samtalsdeltagare kan 
uppfatta samverkan och samarbete och att detta har betydelse för om ett 
samtal ger uttryck för ett deliberativt förhållningssätt eller ej.  

Talet om samverkan och samarbete  
Vad menar förskolans och skolans yrkesföreträdare då de talar om vikten av 
att samarbeta eller att samverka? Har det förts diskussioner kring vad som 
menas med samverkan/samarbete? Att begreppen behöver tydliggöras visas 
genom citatet nedan där en rektor ställer sig kritisk till samarbete/samverkan 
yrkesgrupper emellan så länge begreppen inte har verbaliserats för var och 
en. 

Vad var egentligen syftet med det där? Hur blev det och hur skulle det vara? 
Var det enda syftet att kompetensutveckla den gruppen eller var det att titta 
på vilka barn som hade behov av särskilt stöd eller behov av specialpedagog 
eller speciallärare eller vad var det egentligen? (Ur intervju med rektor, 3/6 
2005). 

  
En liknande reflektion gjordes av Bibbi vid den nionde nätverksträffen då 
hon berättade om det samtal hon hade fört med ett arbetslag om ordet samar-
bete. Arbetslaget hade blivit uppmanat av rektor att samarbeta vilket några 
hade uppfattat som att de skulle göra saker med varandra hela dagarna. Sam-
arbete betyder, enligt Agnes, att lära av varandra, att hjälpas åt och att stödja 
varandra (intervju 10/5 2005). Att verbalisera samarbete och samverkan kan 
göras, menade Cia, genom att säga: Så här uppfattar jag att vi arbetar med 
det här (Cia, nätverksträff 3, 15/11 2004).  

Samverkan som ett uttryck för rättsäkerhet  
Då samarbete och samverkan diskuterades med skolledare, uttrycktes att det 
var viktigt att hitta gemensamma strategier och gemensamma rutiner så att 
rektor vet vad som försiggår. Det betonades att arbetsgången måste vara 
känd av alla yrkesföreträdare så att inte var och en gjorde som han eller hon 
själv ville. Därmed gav begreppet samverkan uttryck för ett rättsäkerhetstän-
kande för barn och ungdomar i behov av stöd.  

I kommunen totalt finns ingen likvärdighet för de här barnen som har behov 
av särskilt stöd. Så därför var det väldigt angeläget att titta på problemområ-
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den som vi har./…/ Men sen har vi det här med sociala problem, neurologis-
ka utvecklingsavvikelser och beteendestörningar som är områden som vi har 
svårare att hantera inom vår egen organisation. Och där man också behöver 
kunna samverka både med socialtjänsten, med BUP och hab./…/ Och arbets-
sättet det är att få de här tidiga upptäckterna och kunna sätta in åtgärder som 
är så bra som möjligt utifrån barnens behov. För ibland sätts det in åtgärder 
för att klassen ska fungera men det kanske inte alltid är utifrån barnets behov. 
Det är ju det som är angeläget att göra den här kartläggningen och titta på vad 
det är som är problemet så att man kan stötta upp med rätt åtgärder, eller så 
riktiga åtgärder som möjligt i alla fall. Och då känns det viktigt att vi har en 
blandad kompetens i det här. Så därför samverkar ju både elevhälsans skol-
sköterskor, kurator, psykolog, speciallärare, specialpedagoger och övriga pe-
dagoger. Och då gäller det för oss att hitta ett forum för det här helt enkelt, ett 
arbetssätt. Alla måste samverka kring de här problemen. Vi måste kunna se 
det från olika perspektiv och använda kompetensen vi har på rätt sätt. Och 
lika att vi får ihop den där samordningen runt barnet så att det inte är så att en 
förälder ringer till kurator, en lärare kanske ringer till psykologen. Det är fle-
ra stycken som är involverade i ett barn och man är omedveten om att det är 
flera som är anlitat omkring det här problemet. Så det kändes angeläget att 
rektor ska ha det här övergripande ansvaret och veta vad som händer omkring 
sina elever (Ur intervju med förvaltningschef, 3/6 2005). 

Samverkan, samarbete och ett deliberativt förhållningssätt   
En rektor synliggör en vilja att skapa deliberation då han uttalar sig om ar-
betsfördelningen men ger samtidigt uttryck för ett framgångsorienterat, icke 
deliberativt förhållningssätt då han uttalar sig om beslutsfattandet. 

Vilka strategier ska vi ha? Om vi har en elev som vi tycker att det här behö-
ver vi jobba med. Här är socialt jobb eller når inte målen. Vilka ska ta det 
här? Ja, det kanske är du, [namn på specialpedagog], som ska ta det här. Kan 
du prata med läraren så funderar ni runt det här hur ni ska göra. Det kanske 
fattas ett åtgärdsprogram? Hjälp henne att skriva ett åtgärdsprogram. För att 
beslutet måste ju fattas så nära barnet som möjligt och med föräldrar. Själv-
klart! Åtgärdsprogram innebär att föräldrar är med. Är det sen av grövre art, 
ja då är det elevvårdskonferens. Då är det jag som fattar beslut utifrån elev-
vårdskonferensen (Ur intervju med rektor, 3/2 2005). 

Samarbete, samverkan och demokratisering 
Är det möjligt att samarbeta för mycket? Kan för mycket samarbete skymma 
vem som har ansvaret för barnet? Förskolans arbetssätt har av tradition upp-
muntrat till samarbete pedagoger emellan på ett annat sätt än vad skolans 
arbetssätt har gjort. Detta samarbete problematiserades under en nätverks-
träff:  

Har förskolan gått för långt i demokratiseringen så man kanske sänker pro-
fessionalismen istället för att höja den? (Ur anteckningar från nätverksträff 2, 
13/9 2004).  
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Exemplifiering i samtal 17 och 18 
I avsnittet som följer beskrivs och kommenteras två samtal som innehåller 
aspekterna samarbete och samverkan. Samtalen är numrerade som 17 och 
18. De är valda därför att de på olika sätt synliggör hinder för deliberativa 
samtal. Samtal 17 genomfördes i förskolan mellan en specialpedagog, perso-
nal i förskolan och föräldrar. Samtal 18 är en serie av fyra samtal – 18(1), 
18(2), 18(3), 18(4) samt en efterföljande reflektion ─ och beskriver den fort-
sättning som följde på samtal 17. Både samtal 17 och 18 har blivit kategori-
serade som strategiskt framgångsorienterade och därmed som icke delibera-
tiva. 

Samtal 17  
Samtal 17 genomfördes hösten 2004. Specialpedagogen värderade samtalet 
som ett bra samtal. Hon skriver så här om anledningen till samtal 17: 

Ett möte som jag upplevde mycket positivt som jag var lite fundersam kring 
från början, var ett föräldrasamtal. Jag, två personal från förskolan och för-
äldrarna träffades angående deras son. /…/Jag hade fått in en ärendeansökan 
på pojken, och ville träffa föräldrarna, samtidigt som personalen hade ett ut-
vecklingssamtal. Personalen höll i samtalet och jag var med och lyssnade. 

Specialpedagog beskriver samtal 17 
1. Jag kunde som ovetande ställa frågor. 
2. Mot slutet av samtalet kom jag med förslag på hur vi skulle gå vidare. Då det 
framkom att det fanns mer problematik i familjen kunde jag föreslå att vi skulle 
träffas igen och att vi då skulle bjuda in socialtjänsten.  
3. Det tyckte föräldrarna var bra och vi bestämde att träffas igen (Det är bestämt och 
soc. kommer med nästa gång).  
4. Vad var det som gjorde samtalet bra? Jag tror att vi var tydliga i vårt budskap. Det 
att vi var oroliga för pojkens utv. Att vi kunde förklara hur viktigt det är att se helhe-
ten (kasam110) att det är bättre att arbeta tillsammans än bredvid varandra.   

Samtal 18 
Det första samtalet, 18(1), ägde rum i februari 2005. I samtalet deltog föräld-
rarna (samma som i samtal 17), två förskolepedagoger, socialsekreterare, 
hemterapeut och specialpedagogen som samtalsledare. Syftet med samtalet 
var att deltagarna tillsammans skulle hitta bra sätt att hjälpa en pojke som 
gick i förskolan (citat ur logg). I det uppföljande samtalet i maj – samtal 
18(2) – ville man se hur det hade gått. Efter samtal 18(2) blev specialpeda-
gogen anklagad av en annan yrkesföreträdare, J, att inte ha lyssnat till föräl-
dern och att beslut hade fattats utan att hänsyn tagits till föräldrarnas åsikter. 
J hade själv inte varit deltagare i samtalen utan hade blivit kontaktad av 
mamman därför att hon varit missnöjd med de fattade besluten. I samtal 
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18(3) och 18(4), som utspelar sig mellan specialpedagogen och J, reagerade 
J på hur ärendet hade hanterats. Efter de två första samtalen, 18(1) och 18(2), 
värderades samtalen som bra samtal av specialpedagogen. Samtalen är upp-
delade i 25 utsagor där utsagorna 20 – 25 utgörs av specialpedagogens egna 
reflektioner. 

Specialpedagog beskriver samtal 18 
Samtal 18(1) 
1. Dagis gjorde en kort tillbakablick på vad vi pratat om tidigare. 
2. Föräldrarna berättade var och en för sig hur det fungerat hemma. (Pojken har 
varannan vecka boende). 
3. I stora drag kom vi fram till följande. 
Viktigt att pojken blir sedd! Är det bra med delat boende? (det här diskuterade vi rätt 
länge, och det var den tanken som väcktes) Viktigt med lika regler i båda hemmen.  
4. Vi bestämde oss för att koncentrera oss på matsituationen som var det mest jobbi-
ga för tillfället. Då maten fungerade bra på dagis bestämdes att föräldrarna vid var-
sitt tillfälle skulle besöka dagis och vara med under maten. Hemterapeuten skulle 
stötta i hemmet. Osv./…/ 
 
Jag avslutade mötet och vi bestämde en ny tid. Det var en bra stämning i rummet när 
vi gick. 
 
Samtal 18(2) 
Mötet i maj (samtal 2) 
Syftet med mötet: Hur har det gått sedan sist? Har föräldrarna varit på besök på 
dagis? Hur fungerar matsituationen? Hur ska man gå vidare? 
5. Pappa tycker att det fungerar bra. Mamma har det svårt med den äldre pojken. 
Dagis tycker att pojken har blivit oroligare, det kryper i kroppen på honom. 
6. Vi diskuterar fram och tillbaka. Mamma tycker situationen är JÄTTE jobbig. Det 
är framförallt den äldre pojken. Mamma kommer med ett förslag att pojken ska bo 
hos pappa, för att hon ska kunna koncentrera sig på den äldre i en månad. Hon tyck-
er att det är bra att prova så då vet man om det blir bättre./…/ 
7. Alla verkade nöjda och socialtjänsten skrev ett intyg och vi bestämde en uppfölj-
ning den … juni.  
8. Dagis ville ha en uppföljning av vårt samtal och det bestämdes till … maj. 
9. I bilen från dagis pratar vi (socialsekreteraren, hemterapeuten och jag) om hur bra 
det är att samverka på det här sättet. Alla inblandade parter är närvarande och man 
arbetar tillsammans. 
 
Samtal 18(3) och 18(4) beskriver två samtal mellan specialpedagogen och en 
annan yrkesföreträdare J. Mellan de två samtalen har specialpedagogen varit 
på förskolan tillsammans med yrkesföreträdare för socialtjänsten. När speci-
alpedagogen kommer tillbaka därifrån har hon ett uppföljande samtal med J. 
Specialpedagogen kallar detta för ”chockens dag”. 
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Samtal 18(3) 
10. J berättar att mamman har varit hos henne och tycker att vi har bestämt saker 
över hennes huvud. Att besluten kom för snabbt. Att hon blev lurad till förslaget. 
/…/ 
11. Jag ber J att ta det lugnt och säger att jag är på väg till dagis för att träffa perso-
nal och soc. Då skriker hon åt mig att det är tjänstefel. Hur kan jag göra något sådant 
utan att mamman vet om det? Skäller på soc. Gång på gång säger hon att det begåtts 
ett tjänstefel.  
12. Jag håller mig lugn och börjar fundera och bli osäker på hur blev det bestämt? 
Vet mamma om att vi ska träffas?/…/ 
13. Jag går till soc för att samåka med dem till dagis och jag berättar i stora drag vad 
som hänt. De blir lika chockade som jag. Vi bestämmer oss för att inte säga något 
till dagispersonalen utan att jag ska ta det här samtalet med J sedan. 
  
Samtal 18(4) 
14. Jag började med att berätta hur upplägget var tänkt med den familjen. Hur vi 
processat oss framåt. Jag fick vid ett par tillfällen be henne vara tyst tills jag var klar. 
För mig var det viktigt att hon hade bakgrunden klar för sig. 
15. Så fick hon berätta. Hon tyckte att det var hemskt hur vi kört över mamman. Vi 
vet ju hur alkoholiserad pappan är. Jag sa att det har jag inga belägg för. Jag har 
aldrig känt att det luktat sprit eller att han har misskött sitt arbete. Det enda jag hört 
är andra som pratat (mamma, barn). 
16. Så säger hon att vi borde tänka på att mamman är lågbegåvad och att hon inte 
förstår. Det har jag inga belägg för. Hon har klarat skolan och går nu och läser in 
några betyg. (Däremot säger pappa och barn att mamma dricker). 
17. J tycker att vi borde gjort en anmälan om vi är oroliga för pojken. Men jag sa att 
socialtjänsten sitter ju med, det var ju en av anledningarna till att det var viktigt att 
de fanns med.  
18. Så säger hon att dessa familjer måste man samarbeta kring så att de inte kan sätta 
snurr på en massa människor.  
19. Jag säger att jag inte ens visste att hon var inblandad i familjen längre och att jag 
i så fall hade kallat henne. Men hon säger att hon inte är inkopplad på familjen, utan 
mamma tog kontakt för att få stöd. Jag avslutade samtalet och sa att socialtjänsten nu 
kommer att ha ett samtal med både mamma och pappa. 

 
Specialpedagogens reflektion över samtalen  
20. Men det fungerar inte om inte vi tar reda på hur saker och ting ligger till.  
21. Det svåraste med samtal är när det blir känslor inblandat och det inte håller sig 
på en professionell nivå.  
22. Jag tycker att J borde ha lyssnat till mamman men sedan också tagit reda på fakta 
innan hon uttalat sig. Det viktigaste är att samverkan mellan olika professioner fun-
gerar. Vi behöver inte tycka lika men vi måste hålla oss till det vi själva är experter 
på. Jag måste ta ansvar för det pedagogiska och vara expert på det. Samtidigt måste 
jag vila i att socialtjänsten tar ansvar och gör det de ska./…/ 
23. Varför blir det så här? Vad är det som händer? Är det känslor som styr? Hur kan 
något som börjar så bra bli så rörigt? Borde jag ha förstått från början? Ska man ta 
för givet att föräldrar inte menar det de säger? Hur kommer det sig att jag känner att 
jag gör och agerar fel när någon/…/(av konfidentiella skäl har ett uttryck utelämnats. 
Min kommentar) reagerar så här? (Jag tycker att jag gjort rätt om jag kopplar bort 
mina känslor och tänker professionellt.) /…/ 
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Vad lär jag mig av det här? 
 Skulle jag ha bemött kritiken direkt, det att det hade begåtts tjänstefel? Eller skulle 
jag ha ignorerat det som hände? Nej, jag anser nog att jag agerade klokt. Jag kom-
mer att diskutera det här med min chef.  
24. Jag tycker egentligen att det är ett bra exempel på hur viktigt det är att vi drar åt 
samma håll.  
25. Vi måste diskutera i hela enheten ”Vad är bra samverkan och hur ska vi tillsam-
mans arbeta så att det blir bra för våra barn?” Hur ska vi få till samverkan om vi 
pratar illa om andra professioner? ”Svarte Petter” ska inte skickas runt, runt. Vi 
måste tillsammans ta hand om honom, var och en med sin profession. 

 Framgångsorienterad, rådgivande och effektiv 
I samtal 17 ger specialpedagogen inledningsvis uttryck för att hon är med i 
samtalet för att lyssna därför att hon vill få kunskap om familjen – Jag kunde 
som ovetande ställa frågor (utsaga 1). Hon ger därmed uttryck för ett förstå-
elseorienterat förhållningssätt. I utsaga 2 artikuleras en förskjutning mot en 
mer framgångsorienterad expertposition genom att hon skriver – kom jag 
med förslag/…/ kunde jag föreslå. Liksom i samtal 15, beskrivet i kapitel 6, 
ger specialpedagogen uttryck för en vilja att bjuda in till delaktighet och ett 
gemensam meningsskapande samtal genom orden förslag och föreslå och 
genom att det uttrycks att det tyckte föräldrarna var bra. Trots inledningen 
och den uttryckta viljan att bjuda in till delaktighet artikuleras att det finns en 
förväntan på specialpedagogen att hon ska komma med förslag och färdiga 
lösningar.  

I samtal 18 ger specialpedagogen uttryck för att hon är en rationell och ef-
fektiv specialpedagog. Detta synliggörs genom uttryckssätten i utsagorna 1─ 
dagis gjorde en kort tillbakablick, 2 – föräldrarna berättade.., 3 – ..kom vi 
fram till följande, 4 –  vi bestämde att …,7 – socialtjänsten skrev ett intyg 
och 8 – dagis ville ha en uppföljning. Utsaga 3 – Viktigt att pojken blir sedd! 
(min emfas) – artikulerar ett framgångsorienterat förhållningssätt och en 
’vetenskaplig’ expertposition. I utsagorna 9 – i bilen från dagis pratar vi 
(socialsekreteraren, hemterapeuten och jag) om hur bra det är att samver-
ka.., 11 –..Jag är på väg till dagis för att träffa personal och soc, 13 – Jag 
går till soc för att samåka med dem till dagis och 17 – . socialtjänsten sitter 
ju med…– uttrycks att specialpedagogen är samarbetspartner till socialtjäns-
ten och förskolan. 

Den yrkesroll som utsagorna bidrar till att konstruera synliggör en expert-
roll som är framgångsorienterad och vars uppgift är att vara samordnare i 
specialpedagogiska frågor – Jag började med att berätta hur upplägget var 
tänkt med den familjen. Hur vi processat oss framåt. Jag fick vid ett par 
tillfällen be henne vara tyst tills jag var klar. För mig var det viktigt att hon 
hade bakgrunden klar för sig (samtal 18, utsaga 14). Det synliggörs också en 
ledarroll med ett tydligt mandat att bestämma – Mot slutet av samtalet kom 
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jag med förslag på hur vi skulle gå vidare. Då det framkom att det fanns mer 
problematik i familjen kunde jag föreslå att vi skulle träffas igen och att vi 
då skulle bjuda in socialtjänsten (samtal 17, utsaga 2). 

Konstruktionen stämmer väl överens med det uppdrag som är formulerat 
för specialpedagogerna (av specialpedagogerna själva) i kommunen och som 
även artikulerades under intervjun. 

Specialpedagog: Vi bestämmer själva vad vi vill göra och inte göra. Vi träffar 
socialtjänsten för vi tycker det är viktigt att vi samverkar (Ur intervju, 18/4 
2005).  

Hinder för argumentation på lika villkor… 
Hinder för argumentation på lika villkor är att den framgångsorienterade 
expertroll, som synliggörs i beskrivningarna, delvis döljs i texten (och där-
med kanske även för föräldrarna?). Detta kommer tydligast till uttryck då 
utsagorna 1 och 2 i samtal 17 ställs mot varandra; (1) Jag kunde som ovetan-
de ställa frågor och (2)…kom jag med förslag och kunde jag föreslå. Ett 
annat hinder synliggörs genom den maktobalans som kommer till uttryck. I 
samtal 18:1 och 18:2 synliggörs detta genom att det var fem yrkesföreträdare 
och två föräldrar med i samtalen. I samtal 17 uttrycks det genom vi var tydli-
ga i vårt budskap (utsaga 4). Begreppet budskap och formuleringen vi kunde 
förklara indikerar ett uppifrån och ner perspektiv, en asymmetrisk talsitua-
tion. Genom formuleringen konstrueras föräldrarna som några som behöver 
upplysas om något de inte har kunskap om. Hinder kan vara att förslag som 
läggs fram av specialpedagogen i samtal 17, utsagorna 2 och 3, kan uppfattas 
som icke förhandlingsbara av föräldrarna. Ett delaktighetsperspektiv synlig-
görs i samtal 17, utsagorna 1 och 3, men utsaga 3 – Det tyckte föräldrarna 
var bra och vi bestämde att träffas igen (Det är bestämt och soc. kommer 
med nästa gång) – skymmer om föräldrarna går med på förslaget därför att 
specialpedagogen sitter med som ’expert’. Utsagan uttrycker inte om föräld-
rarna har gått med på förslaget därför att de inte vågade argumentera eller gå 
i motstånd mot det. Ett delaktighetsperspektiv kommer också till uttryck i 
samtal 18, utsaga 14 – Jag började med att berätta hur upplägget var tänkt 
med den familjen. Hur vi processat oss framåt – men skymmer på vilket sätt 
familjen varit delaktig kring upplägget av samtalen eller vilka som har pro-
cessat. Även utsagorna 9 och 13 i samtal 18 skymmer – genom att de synlig-
gör en positiv relation mellan specialpedagogen och socialtjänsten – på vil-
ket sätt föräldrarna har varit delaktiga. Utsagorna 4 i samtal 18 – vi bestämde 
oss för att koncentrera oss på matsituationen och 7 – socialtjänsten skrev ett 
intyg – ger uttryck för att beslut har tagits utan att någon tid för eftertanke 
har funnits, det vill säga tidsaspekten kan ses som ett hinder. Å andra sidan 
uttrycks i samtal 18 att tid har tagits till att resonera kring pojkens boendesi-
tuation – det här diskuterade vi rätt länge, och det var den tanken som väck-
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tes (utsaga 3) – och till att resonera om vad som har upplevts som jobbigt – 
Vi diskuterar fram och tillbaka (utsaga 6). Hinder uttrycks genom att det inte 
synliggörs att specialpedagogen eller någon annan yrkesföreträdare tagit 
reda på hur var och en har förstått det man beslutat om i exempelvis utsagor-
na 4 och 7 i samtal 18, att en del ord och begrepp kanske har tagits för givna 
och att man inte tydligt har förvissat sig om hur alla uppfattade samtalen. 
Hinder uttrycks genom den professionskamp som synliggörs genom samta-
len mellan specialpedagog och J i samtal 18. 

…och möjligheter för argumentation på lika villkor 
Samtal 17, utsaga 1 och dess formulering kan även ses som en möjlighet till 
deliberativt samtal genom att specialpedagogen ger uttryck för ett förståelse-
orienterat förhållningssätt. Genom ordet ovetande ges ett intryck av att spe-
cialpedagogen inte har haft någon förutfattad mening om samtalet. Å andra 
sidan motsägs detta av formuleringen i inledningen till samtalet – jag var lite 
fundersam – eftersom detta ger uttryck för en oro eller att specialpedagogen 
faktiskt kände till någonting mer som inte synliggörs i texten. Uttrycket 
skymmer det strategiska förhållningssätt som artikuleras i utsagorna 2 – kom 
jag med förslag – och 4 – vi var tydliga i vårt budskap. En möjlighet som 
öppnar upp mot ett deliberativt samtal är att förslaget som artikuleras av 
specialpedagogen i samtal 17, utsaga 2, skulle kunna ses som ett öppet för-
slag som föräldrarna kan anta eller gå i motstånd mot. I utsaga 4 skyms om 
föräldrarna också var oroliga för pojkens utveckling. Det uttrycks inte om 
föräldrarna ansåg att samtalet var bra. Möjlighet är det tillvägagångssätt som 
uttrycks i samtal 18, utsagorna 1, 2 och 5 – Pappa tycker att det fungerar 
bra. Mamma har det svårt med den äldre pojken. Dagis tycker att pojken har 
blivit oroligare – och som ser ut att ha gett alla möjlighet att säga sitt. Möj-
lighet synliggörs i samtal 18, utsaga 25 – Vi måste diskutera i hela enheten 
”Vad är bra samverkan och hur ska vi tillsammans arbeta så att det blir bra 
för våra barn?” Hur ska vi få till samverkan om vi pratar illa om andra 
professioner? – genom att specialpedagogen uttrycker att elevhälsan till-
sammans bör prata igenom om hur man ser på samverkan.  

En vilja att använda sig av ett kommunikativt perspektiv synliggörs i 
beskrivningarna men detta perspektiv förskjuts mot ett mer ’vetenskapligt 
sanningsperspektiv’. 

Samtal 17 och 18  – sammanfattande kommentarer 
Både samtal 17 och 18 kategoriserades som strategiskt framgångsorienterade 
samtal. Specialpedagogen hade dock värderat samtal 17, 18:1 och 18:2 som 
bra samtal. Som framgått var detta en värdering som inte stämde överens 
med föräldrarnas. Här har synliggjorts hur viktigt det är att ta reda på att alla 
är överens. Hur kan vi säkert veta detta? Alla verkade nöjda skriver special-
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pedagogen i samtal 18, utsaga 7 och i utsaga 9 synliggörs ett slags okritisk 
samverkansdiskurs – …hur bra det är att samverka på det här sättet. Alla 
inblandade parter är närvarande och man arbetar tillsammans. Beskriv-
ningen ger ett intryck av att samverkan mellan professionerna är överordnat 
samverkan med föräldrarna. Kan det vara så att den positiva samverkan mel-
lan specialpedagogen och socialtjänsten skymde föräldrarna? Vad hade hänt 
om specialpedagogen hade tagit reda på hur föräldrarna förstod de beslut 
som fattades? Gavs tid till att fundera över besluten? Beskrivningen ger inte 
uttryck för att hänsyn togs till dessa frågor utan artikulerar ett mer fram-
gångsorienterat, effektivt förhållningssätt. Därmed har inte Habermas andra 
giltighetsanspråk uppmärksammats som säger att hänsyn måste tas till, i 
detta fall, föräldrarnas livsvärld. Enligt min mening har specialpedagogen 
gett uttryck för att samarbete, konsensus i beslut och tydlighet ses som likty-
digt med ett professionellt arbete runt barn i behov av stöd. Med Habermas 
har inte heller det tredje giltighetsanspråket tillgodosetts eftersom uppriktig-
het har skymts eller åtminstone inte synliggjorts i texten. Det har i en och 
samma beskrivning artikulerats ett framgångsorienterat och förståelseorien-
terat förhållningssätt vilket har haft betydelse för hur samtalen har blivit 
kategoriserade.  

Sammanfattning av samarbete eller samverkan som 
kritiskt villkor 
Vad som har artikulerats om samverkan och samarbete genom citat från 
intervjuer och nätverksträffar står i samklang med vad som synliggjorts i 
samtalsanalyserna. Utan samverkan yrkesgrupper emellan och samarbete 
individer emellan skulle det (special)pedagogiska arbetet ta en annan rikt-
ning. Problematiskt blir det om samverkan och samarbete blir liktydigt med 
att träffas. I detta avsnitt har vikten av att diskutera vad begreppen betyder 
för var och en lyfts fram. Frågor som – Vad menar vi med samverkan? – och 
– Hur ser det ut när vi samverkar? – behöver ställas. När används ordet sam-
verkan och när används ordet samarbete? Det har även lyfts fram att själva 
samarbetet inte är nog som villkor för ett deliberativt samtal utan att någon 
form av strategi behöver utarbetas i syfte att ta reda på hur samarbetet har 
upplevts. Att artikulera ett behov av strategi är, enligt Habermas, inte fören-
ligt med ett kommunikativt handlande om strategin kan uppfattas som en 
slags manipulation. I kapitel 6 har jag diskuterat hur strategi i en 
(för)skolekontext kan uppfattas som ett kritiskt villkor. Jag har också tidigare 
konstaterat att strategiskt handlande ibland ser ut att möjliggöra ett delibera-
tivt samtal om syftet med strategin är att skapa förståelse. Med utgångs-
punkt taget i dessa samtal artikuleras därför en förståelseorienterad strate-
gi som ett villkor. 
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Följande övervägande kan därmed göras beträffande specialpedagogens 
yrkesroll. Rollen kräver kommunikativ, pedagogisk kompetens. Den 
kommunikativa kompetensen handlar om en medvetenhet om att ord 
och begrepp kan förstås på olika sätt. Den pedagogiska kompetensen 
handlar om sättet att förhålla sig till denna vetskap i en situation av 
samverkan eller samarbete.   

2. Relation rektor – specialpedagog som kritiskt villkor  
De två samtal som beskrivs under denna kategori innehåller även aspekten 
samverkan och skulle därmed ha kunnat ingå under den föregående rubriken. 
Att jag valt en egen rubrik för dessa två samtal beror på att de synliggör ett 
annat kritiskt villkor; relationen mellan specialpedagog och rektor.  

Rektors förtroende för specialpedagogen 
Ett återkommande diskussionstema under nätverksträffarna var relationen 
skolledare och specialpedagoger. Under den sjunde träffen diskuterades ex-
empelvis vikten av att rektor har förtroende för specialpedagoger. Detta ut-
rycktes av specialpedagogerna som ett viktigt kriterium för att denne ska 
känna att han/hon gör ett bra jobb. Även från rektorers håll uttrycktes vikten 
av att ha en medarbetare i en specialpedagog. Ett förtroendefullt förhållande 
till specialpedagogen gav rektorerna bättre förutsättningar att genomföra sitt 
uppdrag. 

Hon (specialpedagogen Bigge. Min kommentar) och jag måste diskutera väl-
digt mycket om hur man ska kunna tänkas organisera, hur det ska se ut. Kan 
det vara bra med den läraren där? För [Bigge] vet ju väldigt mycket, har lång 
erfarenhet och känner många lärare. Så det är ju oerhört viktigt. Och sen har 
vi försökt att få med [Bigge] på våra styrgruppsmöten./…/ Specialpedagog 
och rektor, det är banne mig de två viktigaste personerna på skolan! (Ur in-
tervju med rektor, 19/4 2005). 

 
Under en annan intervju med specialpedagog Agnes och hennes rektor säger 
rektor att Agnes är hans högra hand. Hon leder många samtal och samarbetet 
mellan rektor och specialpedagog fungerar väldigt bra, enligt dem båda. De 
har arbetat länge på skolan och har skapat fungerande rutiner vad gäller barn 
i behov av särskilt stöd. 

 
Rektor: När det gäller elever sitter du i mycket fler möten än vad jag gör. 
Agnes: Med föräldrar i utvecklingssamtal. Häromdagen var ju du med. När 
ett stort beslut skulle fattas. 
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Rektor: Ja, precis. När det gäller mindre saker då brukar ju du göra samtalen 
själv. Om det gäller diskussioner om man ska ta ett extra år eller särskola då 
är jag med. Men rena pedagogiska saker…  
Agnes:…eller utredningar – tal- eller psykologutredningar – då fattar jag be-
slut tillsammans med föräldrar.  
Rektor: Jag tycker det känns bra för jag får ju information av Agnes. Och sen 
skriver jag under och då läser jag alltid igenom vad Agnes har skrivit (Ur in-
tervju med rektor och specialpedagog Agnes, 10/5 2005). 

Specialpedagogers frustration över skolledare 
Under nätverksträffarna uttrycktes ofta frustration och irritation över skolle-
dares bristande kunskap kring specialpedagogiska frågor. Under den åttonde 
träffen diskuterades yrkesrollen vilket knyter an till relationen rektor och 
specialpedagog. 

Vilka mandat har man som specialpedagog? Vilka samtal får vi föra? Speci-
alpedagogen befinner sig i ett spänningsfält där han/hon utmanar och påver-
kar. Varför organiserar de om oss?/…/ Det inte är säkert att rektor vet att spe-
cialpedagogen står på barnens sida. Är barnens bästa alltid skolans bästa? 
Barnets behov är inte alltid skolans behov. Vårt uppdrag är att vara barnens 
ombudsman (Ur det gemensamma samtalet, nätverksträff 8, 20/2 2006). 

Specialpedagogen i organisationen 
Ett återkommande tema under nätverksträffarna var om specialpedagogerna 
ska underställas rektor eller skolchef. En förvaltningschefs uppfattning var 
att specialpedagoger ska kunna arbeta under en rektor men samtidigt arbeta i 
andra rektorsområden. Några av specialpedagogerna hävdade att denne för-
valtningschef inte förstår att de kommer att ’ätas upp’ av det rektorsområde i 
vilket de placeras och att en utlåning kan bli problematisk. Vem ska betala 
till exempel111? En ledare för ett resursteam menade, då jag intervjuade hen-
ne, att det var viktigt med att ha både lokalt och centralt anställda specialpe-
dagoger men att rollfördelningen måste vara tydlig. Vid oklar rollfördelning 
kan relationen specialpedagog – rektor bli lidande.   

Resursteamets ledare: Det finns mycket som ligger och slirar i samarbete 
mellan oss (resursteamet. Min kommentar) och rektorerna. En hel del oklar-
heter kring rollfördelningar och kring vem som gör vad. Det här med hur man 
får uppdragen. /…/Vår förvaltningschef har en tanke av att så mycket som 
möjligt ska finnas ute på skolorna. Så nära verksamheten som möjligt./…/Jag 
tror att det är bra att man har en specialpedagog ute på rektorsområdena men 
jag tror att det också är ett mervärde att ha centralt placerade specialpedago-
ger. Därför att även hur duktig man är som lokal specialpedagog kan det vara 
så att man behöver påfyllning av specialpedagog utifrån. Precis på så sätt 
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som man behöver i psykologiska frågor. Att man kanske specialiserar sig 
men ibland behöver man vara någon som inte är del i arbetslagen. Som kan 
gå in och se och säga det som kanske är omöjligt att säga när man är arbets-
kamrat. Även om man inte ingår i ett arbetslag så är man ju i rektorsområdet. 
Så det tror jag är alldeles nödvändigt att man kommer utifrån (Ur intervju 
med resursteamets ledare, 31/5 2005). 

En positiv relation gynnar utveckling 
Specialpedagog Agneta synliggör hur den kommunikativa kompetens, hon 
uttrycker att hon har, har resulterat i att rektor gett henne mandat att leda 
pedagogiska diskussioner med kollegor på arbetstid. 

Men så tänkte jag att får vi in pedagogiska diskussioner under arbetstid – och 
då var det så att alla de frågor som vi ska ta upp på konferensen tänkte jag att 
man kan sortera. Vi har möten på tisdagar, det är vår konferens. Och så på 
torsdagar, arbetslaget. Och då tänkte jag att varannan tisdag är rektor med. Då 
får det bli som det blir. Då har rektor styrt och så./…/Men varannan tisdag, 
när inte rektor är med, då kan vi ha pedagogiska diskussioner. Och faktiskt 
upplever jag att rektor har nappat på det. Så hon har gjort så att vi ibland träf-
fas med den andra skolan. Och då pratar vi bara portfolio eller då pratar vi 
läs- och skriv. Då känner jag att det är ju pedagogiska diskussioner. Att vi 
inte ska blanda – ena frågan är friluftsdag och nästa är var ska bollarna vara. 
Det blir för mycket hopp. Jag blev galen på det där i början. Och då känner 
jag att jag skapar möjligheter för pedagogiska diskussioner i verksamheten. 
Jag försöker alltid dra det åt det hållet (Ur intervju med specialpedagog, 3/6 
2005). 

Exemplifiering i samtal 41 och 28  
Att arbeta nära rektor, att komma utifrån med andra ’glasögon’, att ha man-
dat – frågan är vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett kommunikativt, 
deliberativt perspektiv. För att synliggöra hur villkor för deliberativa samtal 
inte så lätt låter sig förklaras utifrån närhet eller distans beskrivs två samtal, 
nummer 41 och nummer 28. De är genomförda i skolan och båda specialpe-
dagogerna är anställda under en rektor. Samtal 41 har kategoriserats som 
strategiskt framgångsorienterat samtal och nummer 28 som strategiskt men 
förståelseorienterat samtal. Beskrivningarna är valda därför att de, enligt min 
mening, synliggör hur handlingsfrihet och självständighet gentemot rektor 
kan ge uttryck för möjliga villkor för deliberativa samtal. Samtalen kan läsas 
som varandras motsatser där samtal 41 synliggör en specialpedagog vars 
handlingsutrymme kan förstås som begränsat och delvis styrt av andra. Mot-
satsen artikuleras i samtal 28.    

Samtal 41  
Denna beskrivning handlar om en pojke som, enligt S (41), hade problem 
både i skolan, hemma och ihop med sina kamrater. Skolan har kallat till ett 

 
 
188 



så kallat trepartssamtal mellan skola, socialnämnden och förälder. I samtalet 
närvarar mamma, rektor, en specialpedagog, två handläggare från social-
tjänsten samt en lärare. Syftet är formulerat av S(41) på följande vis: 

Att få stöd av socialtjänsten till mamman. Vad behöver hon för att klara bar-
nens utveckling? Tydlighet: vem ansvarar för vad? Gränser: Vad är skolans 
ansvar och vad är det inte? 

 
Samtalet ägde rum i pojkens skola i början av år 2006. Samtalet värderades 
av S(41) som ett mindre bra samtal. S(41) beskriver samtalet i utsagorna 1 – 
17. Utsagorna 18 – 31 är S(41):s reflektioner över samtalet. Jag har valt att 
redovisa både samtalsbeskrivning och S(41):s reflektion över densamma 
eftersom jag menar att dessa utsagor sammantaget ger en bild av hur den 
kritiska aspekten samverkan och ett medvetet utnyttjande av specialpe-
dagogisk kunskap skulle kunna möjliggöra deliberativa samtal.  

Specialpedagog beskriver samtal 41 
1. Att få stöd av socialtjänsten till mamman.  
2. Vad behöver hon för att klara pojkens utveckling? 
3. Vi är oroliga för pojkens utveckling. 
4. Han är inte riktigt med i gruppen. Dels deltar han inte mycket i klassen eftersom 
han har sin huvudsakliga undervisning i en liten grupp en mil från skolan. Han deltar 
i klassen i det som fungerar bra. 
5. Han luktar ofräscht. 
6. Problemet med lukten har läraren tagit upp med mamman tidigare/…/hon har 
tyckt att läraren ska säga till pojken att tvätta sig. 
7. Mammans syn: Problemet [med eldandet. Min kommentar] borde tas upp med de 
andra pojkarnas föräldrar också och att föräldrarna skulle kunna stötta varandra i att 
få slut på beteendet. 
8. Skolan anser att mamman behöver stöd i sin föräldraroll.  
9. Var går gränsen för skolans ansvar? Är det skolans ansvar att kalla till möte med 
föräldrarna och diskutera vad pojken gjort på fritiden? Kläder och hygien kan inte 
vara skolans ansvar, där kan soc gå in och ge stöd till mamman. Att hjälpa pojken nå 
kunskapsmässiga och sociala mål är skolans sak att jobba med. Samtal med föräld-
rarnas pojkar kan vara soc ansvar. 
10. Skolan önskar test för att ta reda på pojkens starka och svaga sidor. 
11. Handläggaren från soc skulle ta kontakt med mamman under veckan. Mamman 
var inte alls positiv men gick väl med på det.  
12. Vi bestämde inget nästa möte där soc är med, rektor håller kontakt med dem. 
13. Min roll här var att stötta läraren i att berätta hur det är. Mamman var inte alls 
förtjust men vi måste se till pojkens utveckling. 
14. Vi hade mer som vi inte tog upp med tanke på relationen, men det är viktigt att 
någon får insyn.  
15. Jag vet inte om soc ansåg samtalet vara en anmälan, rektor får ta hand om det.  
16. Jag får ta tag i att stötta läraren och pojken och trycka på så utredningen blir 
gjord.  
17. Hur som helst kändes det inte som något bra samtal, men det kom fram viktig 
information. Förhoppningsvis kan det leda till stöd för pojken i hemsituationen.  
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S(41) reflekterar över beskrivningen 
18. Jag visste redan innan samtalet att mamman inte var positiv. Hon var tydlig med 
det förra gången, ville ha soc så långt bort ifrån sig som möjligt. 
19. Skolan insisterade ändå eftersom både den fysiska och psykiska miljön lämnar 
övrigt att önska och ur en del aspekter är undermålig.  
20. När jag kom in satt lärare, rektor och mamman och pratade skolbygge och annat 
över en kopp kaffe. Rektorn vill gärna bjuda på kaffe han anser att det blir lättare att 
prata då. Jag tror att jag kände viss osäkerhet redan då eftersom jag började fundera 
om det blivit ändrat med soc men ingen sagt något. Kan vara bra att kolla innan 
kanske för att veta, det blir tydligare då.  
21. Soc kom sent, men då var det som att dra ner en rullgardin. Mamman blev 
mycket kort i tonen och hela hon tog avstånd. Dessutom var de två som kom och det 
visste vi inte.  
22. Så många, tre från skolan och två från soc på en sida och mamman på den andra 
kändes som mycket dålig jämvikt. Det hade inte behövt vara två sidor men eftersom 
mamman var så avvisande blev det så.  
23. Det är möjligt att jag var lite för passiv, men det var läraren som skulle berätta 
om hygien, kläder mm, jag skulle ta hur vi går vidare med remissen om läs- och 
skriv. Jag drog kort varför vi velat ha soc med och att mamman föreslagit föräldra-
diskussioner. 
24. För dålig tydlighet i hela samtalet tror jag. Jag vet inte om jag tycker att det blir 
riktigt seriöst när det ska fikas också. Rektor höll i samtalet och han skulle nog bör-
jat med att berätta mera tydligt varför vi kallat soc, att vi är oroliga för pojkens ut-
veckling, och att mamman också var orolig åtminstone för eldandet.  
25. Det jag också reagerar mot är min rektors hurtiga kommentarer att det är toppen 
att vi fått igång ett samarbete. Det är ju härligt, tänk om vi kan klara grab-
ben….Vilket samarbete, mamman är inte alls med men känner sig kanske tvungen. 
Kan det inte vara så att ett möte som inte känns positivt måste få sluta så också. Det 
blir så motsägelsefullt annars.  
26. En sak som jag känner att jag missat var att inte ha tagit reda på hur det fungerar 
för pojken på slöjden. Han är duktig med sina händer och soc undrade om han fick 
vara duktig där, kanske hjälpa andra. Det borde jag tänkt på, det hör till mitt jobb. 
Det stör mig att jag inte gjort det jag borde.  
27. Vi skulle gått igenom med rektor också vem som skulle säga vad tror jag innan.  
28. På slutet bad rektor mig sammanfatta, ”Du brukar vara bra på det” och när jag sa 
jaha och tänkte efter, klappade han mig på axeln och skrattade lite och gjorde det 
själv. Jag såg kanske inte så alert ut, var nog ganska låg, men det var ju lite onödigt 
att be mig och sen göra det själv kan jag tycka.  
29. Jag tror jag tyckte att jag inte sett till att göra det jag borde tänka på efter mitt 
yrke.  
30. En annan sak som kanske inte har med själva mötet att göra var att jag inte tog 
mamman i hand när vi gått ut ur rummet. De från soc kom och tog i hand och mam-
man gick förbi och sa hej med händerna nerstoppade i jackfickorna. Å andra sidan 
kanske det blivit tillgjort om jag gått efter henne.  
31. Har inte hört av mamman men hon reste sig så snart det var tecken på att det var 
slut. 

Samtal 28 
Samtalet handlar om en pojke i år 1 som beskrivs som sen i sin utveckling. 
S(28) har, på inrådan av skolpsykologen i kommunen och med föräldrarnas 
medgivande, gjort en kartläggning av pojkens motoriska och perceptuella 
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förmåga (ett så kallat MPU-test). Hon har diskuterat testresultatet med skol-
psykologen och hon har haft ett samtal med pojken, pappan och klassläraren. 
Anledningen till samtalet var att det skulle fattas ett beslut om pojken skulle 
gå ett extra år i år 1 eller om han skulle börja i år 2. Samtalet ägde rum våren 
2005. Samtal 28 är en beskrivning som kategoriserats som strategiskt men 
förståelseorienterat samtal. S(28) har värderat samtalet som ett bra samtal. 
S(28) beskriver anledningen till samtalet på följande vis: 

De närvarande var pojkens pappa, rektor, skolpsykolog, klassläraren och jag 
specialpedagog. En ganska stor skara med auktoriteter och en förälder! Inte 
jämvikt i gruppen precis, men det var ett stort, svårt beslut som skulle fattas. 
Jag hade tidigare träffat skolpsykologen enskilt för att redovisa resultaten av 
min kartläggning och vi kom fram till att han (pojken Min kommentar) i de 
flesta avseenden står på en fem-årings nivå. Det kan ha många orsaker varför 
det är så. Han var mycket sjuk som spädbarn, han har flyttat ─ därav byte av 
förskolor ─ misslyckad start i förskoleklass, talsvårigheter, rör i öronen, glas-
ögon och, vad vi tror, en inte särskilt stimulerande hemmiljö. Pojken har un-
der vårterminen också på prov, frivilligt, fått delta i den nuvarande förskole-
klassens undervisning. Vi ville också se om han knöt kamratkontakter med 
mer ”jämnåriga” barn i förskoleleken. Efter träffen med skolpsykologen var 
jag nästan övertygad om att pojken skulle få den bästa hjälpen i sin fortsatta 
skolgång om han fick gå ännu ett år i 1:an. 

 
Samtal 28, som är indelat i sex utsagor, uttrycker samverkan, samarbete och 
delaktighet som exempel på hur det går att komma åt de problematiska 
aspekter som synliggjordes i samtal 17, 18 och 41. 

Specialpedagog beskriver samtal 28 
1. Men före det stora, viktiga samtalet deltog jag i ett utvecklingssamtal med poj-
ken, pappan och klassläraren. Han uttryckte då att han trivdes bäst i ”sin” klass. Det 
var avgörande för min ståndpunkt. Pojken har rätt att få rätt sorts stöd var han än 
befinner sig i skolans värld. Hans trivsel är det viktigaste. 
2. Vid det stora samtalet redovisades resultaten av observationer och MPU-testet för 
pappan. Han kände igen sin pojke i det vi beskrev och kompletterade det vi sa med 
egna synpunkter. Han hade tänkt mycket på sin pojkes fortsatta skolgång och han 
menade att det nog var bäst för honom att fortsätta i den klass han nu tillhör. När han 
hörde att skolpersonalen hade samma åsikt som han kunde man se vilken tung sten 
som föll från hans axlar.  
3. När han kom till mötet var han övertygad om att skolpersonalen ville att pojken 
skulle ”gå om” år 1.  
4. Alla vi som gick från träffen kände oss nöjda, även skolpsykologen som tidigare 
uttryckt att det bästa vore om han fick gå år 1 ännu en gång. Det hade varit ett gott 
samtal, trots alla ”auktoriteter” som varit närvarande så fick pappan känna att hans 
åsikt betydde något. 
5. Innan vi skildes åt enades vi om att skolpsykologen skulle göra en utredning för 
att se vilken utvecklingsnivå pojken befinner sig på, dessutom önskar vi en remiss 
från skolläkaren till en logoped. 
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6. Jag tror att samtalet kändes lyckat därför att det var pappan som först fick uttrycka 
sig över sin pojkes fortsatta skolgång. Han trodde förmodligen att vi (skolpersona-
len) redan hade bestämt att pojken skulle ”gå om” ett skolår. 

’Kollegastödjare’, samarbetspartner och ’facilitator’ 
S(41) och S(28) synliggör olika förhållningssätt och ger uttryck för olika sätt 
att hantera sin roll som specialpedagog anställd på skola med rektor som 
chef. Att S(41), exempelvis, ger uttryck för att hon identifierar sig med sina 
medarbetare på den skola hon arbetar synliggörs genom vi:et i utsagorna 3 
och 14; Vi är oroliga…(utsaga 3) och Vi hade mer som vi inte tog upp (utsa-
ga 14). Det synliggör en specialpedagogisk roll hos S(41) som är till för sko-
lan och dess yrkesutövare, en ’kollegastödjare’– Min roll här var att stötta 
läraren i att berätta hur det är (utsaga 13) och – Jag får ta tag i att stötta 
läraren (utsaga 16). Men enigheten och identifieringen med skolans medar-
betare förskjuts till sin motsats i utsagorna 8 – Skolan anser…, 10 – Skolan 
önskar test…, 16 – Jag får ta tag i… och trycka på…, 19 – Skolan insistera-
de ändå… och 23 – …det var läraren som skulle…. I dessa utsagor artikule-
rar specialpedagogen ett motstånd. Användning av uttrycket skolan istället 
för det tidigare använda vi skulle kunna vara en markör för att hon inte är 
helt överens med lärare och rektor. Utsagorna synliggör ett avståndstagande 
eller distansering till hur samtalet genomfördes. En kritisk position kommer 
även till uttryck i utsagorna 22 – Så många… kändes som mycket dålig jäm-
vikt…, 24 – För dålig tydlighet i hela samtalet tror jag, 25 – Det jag också 
reagerar mot är min rektors hurtiga kommentarer… Samtalsbeskrivningen 
artikulerar strategiskt och framgångsorienterat handlande. Detta kommer till 
uttryck i utsaga 14 men även i utsaga 18 – Jag visste redan innan samtalet 
att mamman inte var positiv.  

Motsatsen synliggörs i samtal 28. Redan i den första utsagan artikuleras 
en mer förståelseorienterad strategi än vad som kommit till uttryck i samtal 
41 – Men före det stora, viktiga samtalet deltog jag i ett utvecklingssamtal 
med pojken, pappan och klassläraren. Han uttryckte då att han trivdes bäst i 
”sin” klass. Det var avgörande för min ståndpunkt. Till skillnad från den 
avvaktande och ’tysta’ position som S(41) ger uttryck för i utsagorna 23 – 
Det är möjligt att jag var lite för passiv – och 28 – Jag såg kanske inte så 
alert ut, var nog ganska låg, men det var ju lite onödigt att be mig och sen 
göra det själv kan jag tycka – ger S(28) uttryck för att ha en position med 
starkt mandat och vars åsikter tillmäts betydelse. 

Trots S(41):s artikulerade kritik mot hur samtalet genomfördes i utsagor-
na 24, 26 och 27 synliggör hon en roll som samarbetspartner till skolan mer 
än samarbetspartner till barn och föräldrar eller både och. I S(41) arbetsbe-
skrivning står att hon tillsammans med skolledningen ska utveckla skolan till 
att kunna möta alla barns/elevers behov. Är S(41):s artikulerade motstånd 
mot hur samtalet genomfördes ett resultat av att rektor inte handlat tillsam-
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mans med specialpedagogen? Till skillnad från S(41):s roll konstrueras 
S(28):s yrkesroll som en samarbetspartner till fler än enbart skolan. Rollen 
ger uttryck för att vara en länk eller en slags ’facilitator’ (se fotnot 108) mel-
lan skolan, barnet och hemmet och som en länk eller ’facilitator’, mellan 
yrkesföreträdare i skolan. I utsaga 1 synliggörs det genom att S(28) deltar i 
ett utvecklingssamtal och att hon uttrycker respekt för pojkens synpunkter – 
Han uttryckte då att han trivdes bäst i ”sin” klass. Det var avgörande för 
min ståndpunkt. S(28):s yrkesroll uttrycks som en jämbördig samarbetspart-
ner till andra yrkesgrupper – Jag hade tidigare träffat skolpsykologen enskilt 
för att redovisa resultaten av min kartläggning. Den synliggjorda yrkesrol-
len med stark legitimitet på skolan stämmer överens med den bild som 
S(28), men även hennes chef, förmedlade då jag intervjuade dem. 
 

S(28): Andra rektorer säger så här; att det är tur att [namn på rektor] har 
[namn på specialpedagog]. Jag känner att vi stöttar varandra. 
Rektor: [namn på specialpedagog] är min högra hand./…(Ur intervju med 
rektor och specialpedagog, 10/5 2005). 

Hinder för argumentation på lika villkor… 
Hinder uttrycks framförallt i samtal 41 som bristande samarbete mellan rek-
tor och specialpedagogen. I utsaga 20 uttrycks det som att rektor inte i för-
väg tagit kontakt med specialpedagogen – Jag tror att jag kände viss osä-
kerhet redan då eftersom jag började fundera om det blivit ändrat med soc 
men ingen sagt något. I utsaga 18 kommer också ett bristande samarbete till 
uttryck men nu som att det är specialpedagogen som undanhållit rektor in-
formation – Jag visste redan innan samtalet att mamman inte var positiv. 
Hon var tydlig med det förra gången, ville ha soc så långt bort ifrån sig som 
möjligt. Utsagan synliggör att uppriktighet har skymts i samtalet vilket med 
Habermas är ett hinder för ett förståelseorienterat samtal. Även i utsaga 25 
synliggörs att något har undanhållits – Vilket samarbete, mamman är inte 
alls med men känner sig kanske tvungen. Även själva syftet med samtalet – 
Att få stöd av socialtjänsten till mamman – ger uttryck för att någonting har 
undanhållits föräldern. Med utgångspunkt i utsagorna 14 – Vi hade mer som 
vi inte tog upp med tanke på relationen – och 18 kan frågan ställas om sam-
tal 41 i själva verket var en anmälan till socialtjänsten? Ytterligare hinder för 
argumentation på lika villkor synliggörs i den exkludering av mamman som 
uttrycks i utsaga 2 – Vad behöver hon för att klara pojkens utveckling? – och 
22 –…eftersom mamman var så avvisande blev det så. Att skolan artikuleras 
som en ’vetenskaplig expertinstitution’ som ska leverera lösningar kan vara 
ett hinder för argumentation på lika villkor. I utsaga 11 synliggörs detta ge-
nom att S(41) beskriver att beslut fattades trots att mamma inte var positiv – 
Mamman var inte alls positiv till detta men gick väl med på det och i 13 ge-
nom Mamman var inte alls förtjust men vi måste se till pojkens utveckling. I 
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utsaga 19 synliggörs skolans handlande som ’teknokratiskt’ genom uttrycks-
sättet skolan insisterade ändå…  En asymmetrisk talsituation har synlig-
gjorts i flera samtal som hinder för deliberativa samtal. I samtal 41 uttrycks 
det i utsaga 22 – Så många, tre från skolan och två från soc på en sida och 
mamman på den andra kändes som mycket dålig jämvikt – och i samtal 28 i 
bakgrundsbeskrivningen: En ganska stor skara med auktoriteter och en för-
älder! Inte jämvikt gruppen precis, men det var ett stort, svårt beslut som 
skulle fattas. 

…och möjligheter för argumentation på lika villkor 
Genom att både S(41) och S(28) artikulerar en medvetenhet om att det inte 
råder jämvikt i samtalssituationen synliggör båda möjligheter att, trots allt, 
genomföra deliberativa samtal. Att S(28) – till skillnad från S(41) – ger ut-
tryck för att samtalet har möjliggjort argumentation för alla samtalsdeltagare, 
trots att samtalssituationen inte har varit ideal, kan bero på att S(28) i förväg 
har träffat förälder och barn i ett utvecklingssamtal och att ett jämbördigt 
förhållande olika yrkesgrupper emellan artikuleras. Även den respekt för 
pojkens och pappan åsikter, som uttrycks av S(28) i utsaga 1, kan ha bidragit 
till ett deliberativt samtal trots en asymmetrisk talsituation. Ytterligare en 
möjlighet uttrycks i det att pappan fick utrycka sina åsikter först vid det stora 
samtalet: Jag tror att samtalet kändes lyckat därför att det var pappan som 
först fick uttrycka sig över sin pojkes fortsatta skolgång (samtal 28, utsaga 
6).  

Samtal 41 och 28 – sammanfattande kommentarer  
I S(41):s text artikuleras att tydlighet, syfte, att bestämma vem som ska göra 
vad, tester och kartläggning är viktiga för ett bra specialpedagogiskt arbete. 
Därmed synliggörs ett strategiskt och framgångsorienterat förhållningssätt. I 
utsaga 27 uttrycker S(41) att yrkesföreträdare bör vara överens om vad var 
och en ska säga innan samtalet startar. Vi skulle gått igenom med rektor ock-
så vem som skulle säga vad tror jag innan. Detta kan jämföras med att Ha-
bermas säger att deltagare i en diskurs delar normer om vad som anses som 
rätt och riktigt112. Att i förväg gå igenom vad var och en ska säga kan betyda 
att man är överens om att tala sanning men man kan också komma överens 
om att inte säga allt som man vet. Det vill säga man kan komma överens om 
att skymma uppriktighet. Att deltagarna i en diskurs enbart omfattar yrkesfö-
reträdarna och utesluter föräldrar blir med Habermas problematiskt och arti-
kulerar ett icke kommunikativt handlande. Kan det vara befogat att yrkesfö-
reträdare i (för)skolan har så kallade förmöten? Problematiken tas specifikt 
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upp under ett avsnitt längre fram och som har fått rubriken frågan om ’sam-
syn’ eller konsensus samtalsdeltagare emellan. 

I likhet med S(18) ger S(41) uttryck för att samarbete med socialtjänsten 
är nödvändig men vad som menas med samarbete definieras inte av S(41). 
Ett samarbete som uttrycker en tydlig arbetsfördelning artikuleras. Det ut-
trycks en antagonism, en kamp mot en rådande ’rektorsdiskurs’ men S(41) 
utmanar den enbart i texten till mig. I själva samtalsbeskrivningen synliggörs 
istället en vilja hos S(41) att visa enighet yrkesföreträdare emellan. Till 
skillnad från samtal 41 beskriver samtal 28 hur ett i förväg tänkt lösningsför-
slag förändrats och omförhandlats därför att nya argument – i detta fall från 
en förälder – har framförts. Samarbetet mellan S(28) och skolpsykolog ut-
trycks som gott liksom samarbetet mellan klasslärare och S(28). S(28) ger 
uttryck för att ha en stark position i det att hon beskriver hur hennes stånd-
punkt kring vad som skulle vara bäst för pojken förändrades efter att hon 
lyssnat till föräldern. Det tycks dessutom som att hennes förändrade stånd-
punkt har varit avgörande för att skolan har beslutat i enlighet med föräl-
derns önskemål vilket ger en bild av en specialpedagog med mandat att fatta 
beslut. Samtal 28 ställt i relation till de fem nätverksträffar, S(28) deltagit i, 
ger upphov till frågan om det finns ett samband mellan specialpedagogens 
synliggjorda roll i beskrivningen och de samtal som hade förts rörande spe-
cialpedagogens roll under träffarna? Med utgångspunkt i S(28):s beskrivning 
av samtal 28 går det inte att svara ja på den frågan men med utgångspunkt av 
vad S(28) har uttryckt under nätverksträffar skulle ett ja vara möjligt. Genom 
att vara med i projektet har jag orkat vara något mer än speciallärare113. 

Sammanfattning av relation rektor – specialpedagog 
som kritiskt villkor   
Vad som hittills framkommit är att relationen specialpedagog och rektor 
synes vara av stor betydelse för specialpedagogens möjlighet att genomföra 
deliberativa samtal. Även om rektors uppdrag är att vara chef för skolan, 
framträder en bild av en specialpedagog som tillsammans med rektor le-
der skolans (special)pedagogiska arbete. Vid en jämförelse mellan samta-
len 18, 19, 41 och 28 skulle följande villkor kunna artikuleras för deliberati-
va samtal: Samarbete och en autonom specialpedagog artikuleras som 
otillräckliga villkor, såvida de inte kombineras med en rektorsroll som 
på ett aktivt och medvetet sätt låter specialpedagogen använda sin 
kommunikativa och pedagogiska kunskap.  

Samtal 41 och 28 har gett uttryck för att specialpedagogers handlingsfri-
het och självständighet kan vara möjliga villkor för deliberativa samtal. Det-
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ta för oss till nästa kritiska villkor – det om mandat och autonomi. Detta 
kritiska villkor tangerar vad som synliggjorts i de två senaste beskrivna sam-
talen, vilka således även hade kunnat föras in under avsnittet som följer. 

3. Specialpedagog som autonom  
Att specialpedagoger uttryckt ett självständigt handlande och därmed synlig-
gjort autonomi har flera samtalsbeskrivningar visat. Möjlighet till att ta egna 
initiativ har uttryckts av både centralt och lokalt anställda specialpedagoger. 
Men som synliggjorts i samtal 18 och 19 är det inte alltid så att en självstän-
digt handlande specialpedagog möjliggör deliberativa samtal. 

Vilket/vilka perspektiv – vem bestämmer?  
Flera av specialpedagogerna har uttryckt en önskan om att själv vilja be-
stämma över sin arbetssituation under de gemensamma samtalen vid nät-
verksträffarna och vid intervjuer. Skälen har varit olika. 

Vi vill inte gå i rektors ledband. Då tror inte vi att vi kan hålla barnets per-
spektiv. En rektor har ju både arbetsgivaransvar och ansvaret för sin personal, 
och den pedagogiska ledningen. Det betyder att ibland är övervägandet att 
värna om personalen…Och det kan bli starkare än värnandet om barnet. Vi är 
rädda att vi inte ska ha handlingsfriheten (Ur intervju med specialpedagog, 
13/4 2005). 

 
Förvaltningschef i en annan kommun diskuterar specialpedagogens roll i 
organisationen: 

Specialpedagogens roll har diskuterats i ledningsgruppen hela tiden. Och det 
har inte enbart varit självklart i ledningsgruppen vilken roll specialpedago-
gerna ska ha. Det har ifrågasatts om det skulle vara den här konsultativa in-
riktningen eller om det skulle vara mer speciallärare. Men efterhand som det 
hela har utvecklats och pågått – det har funnits ett behov hos rektorerna att 
eleven får särskilt stöd (Ur intervju med förvaltningschef, 12/9 2005). 
  

Behov av särskilt stöd ska här förstås som direktarbete med elever. Kravet 
från rektorer, säger en förvaltningschef från en annan kommun, är  

stöd och hjälp i undervisningen mer på speciallärarnivå/…/att sitta med ele-
ven individuellt eller i mindre grupper (Ur intervju med förvaltningschef, 
21/4 2005).  

 
En chef för ett resursteam ser en fara i att lärare och rektorer agerar som om 
specialpedagogerna är deras. 
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Då kan vi inte arbeta förebyggande. Då kan vi inte utveckla arbetsmetoder 
och följa upp det här vi gör. Vad tycker eleverna? Det här elevperspektivet, 
som du var inne på och mera dialog. Hur ska vi kunna utveckla det, tänker 
jag då, om vi inte tänker nytt och annorlunda. Vad tycker föräldrarna? Vad 
tycker lärarna? Det finns många sådana saker vi måste jobba med (Ur inter-
vju med resursteamets chef, 21/4 2005). 

 
En rektor, vars specialpedagog har synliggjort självständigt handlande och 
stort mandat hos rektor och kollegor, menar att den syn han har på special-
pedagoger skiljer sig från det han benämner traditionella synen på speciallä-
rare (intervju rektor, 10/5 2005). Han säger att varje rektor är suverän och 
bestämmer inom sitt område och av den anledningen arbetar specialpedago-
ger på olika sätt och synliggör olika grad av autonomi i kommunen där han 
är verksam. Han säger själv att specialpedagogen på hans skola arbetar så 
bra så det finns ingen anledning att han ska ha kontroll på det hon gör. Den-
na specialpedagog har beskrivit flera samtal som synliggjort ett deliberativt 
förhållningssätt. Exempel på ett sådant samtal var samtal 28 beskrivet under 
den kritiska aspekten relation rektor – specialpedagog. 

Exemplifiering i samtal 11  
Under detta villkor beskrivs samtal 11. Att en egen rubrik har valts för sam-
talsbeskrivningen motiveras av att den självständige och autonome special-
pedagogen, som synliggörs i denna beskrivning, skiljer sig från den autono-
me och självständige specialpedagogen som synliggjorts i beskrivningen av 
samtal 28. Både samtal 28 och dess motpol, samtal 41, beskrev elevvårds-
konferenser medan samtal 11 beskriver en handledningssituation mellan ett 
arbetslag och S(11).  

Samtal 11 genomfördes i december 2005. S(11) gav en beskrivning över 
hur handledning brukade gå till samt syftet med denna handledning.  
  

Vi brukar gå ”laget runt” så att de får ta upp problem som känns mest aktu-
ellt. Det har hittills bara rört elever. De upptäckte att det var tre elever som de 
var oroade över alla fem utan att tidigare ha haft möjlighet att kunna prata 
ihop sig. 
Elev 1: pojke i år 2 med diabetes. Det har varit konflikter kring vad han äter 
och hur mycket, när han äter, att han tar sin spruta samt att hjälpa honom att 
mäta blodsockerhalten. Han har också ett sätt som har irriterat personalen. Ex 
att han ”alltid målar på bordet, dvs utanför papperet för att vi ska få mer att ta 
rätt på.” 
Elev 2: flicka 6 år som ”höll på att driva dem till vansinne för att hon alltid 
hängde efter dem”. 
Elev 3: Flicka 6 år som var ”besserwisser” och bara klankade och tillrättavi-
sade alla andra (Ur S(11): s loggbok). 
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S(11) värderade samtalet som ett bra samtal. Det kategoriserades som ett 
strategiskt förståelseorienterat samtal. Samtalet är uppdelat i 10 utsagor. 

Specialpedagog beskriver samtal 11 
1. Jag frågade om hans finmotorik. ”Tror ni att han kan måla innanför?” (Men vi har 
ju sagt till honom…)  
2. Jag frågade igen: ”Har ni frågat honom själv hur han tänker runt att han alltid 
målar utanför?” (Jag satt bredvid honom en gång och frågade just detta och då sa 
han att ”fröknarna säger att man måste måla ända ut i kanten på papperet men då 
hamnar det på bordet. ”) 
3. Nej, det hade de inte tänkt på så jag frågade: ”Vilka svar tror ni att ni skulle få?” 
De kom med alla möjliga tills en av dem sa: ”Tänk om han faktiskt inte kan måla 
innanför!” Då ställde jag frågan: ”Hur kan ni då hjälpa honom?” 
4. De kom fram till att ha extra tidning under men det ”brukar man inte behöva ha 
till barn i år 2”. Jag bara lyssnade och lät samtalet fortsätta tills en av dem sa: ”Men 
om han nu behöver det!” 
5. Liknande samtal hade vi runt de andra barnen och de var överens om olika strate-
gier när de bemötte barnen.  
6. Jag ställde nästan bara Hur-frågor. ”Hur tror ni att det kan hjälpa henne? Hur 
skulle det bli för henne om ni provade…? Hur känns det för dig? Hur blir det för de 
andra barnen?” 
7. Förra veckan hade vi träff nr 4 och som vanligt gick vi laget runt med aktuella 
frågor. 
8. Alla sa: Men nu har vi inga problem längre. Vi tog ett barn i taget för de sa att de 
hade ju inte gjort något speciellt eller ändrat på något…Genom att jag ställde frågor 
så blev de själva uppmärksamma på vad de faktiskt hade gjort. /…/ 
9. De hade önskat fortsätta till våren och det kommer jag att prioritera för deras 
ändrade förhållningssätt har ”smittat” av sig även på en del lågstadielärare. 
10. Rektor var nöjd och tog upp att till och med den läraren som är det mest konser-
vativa i hela [namn på kommun] kom och sa att ”Jag kan tänka mig att lämna ifrån 
mig lite resurser för just nu fungerar det hos mig.” Och han säger då att han inte vet 
vad som hänt för hon vägrade ju gå på handledning. ”Konstigt”, säger jag, ”för hon 
har deltagit i en grupp som jag och [namn på kollega] har och hon är inne på 3:e 
terminen…” 
Då säger han: ”Nu förstår jag sambandet!!!” 

Förståelseorienterad och kvalificerad samtalspartner 
S(11) synliggör, genom sättet på vilket hon har formulerat frågor till arbets-
laget, en vilja av att skapa mening hos personalen. Genom de frågor hon 
ställer och som artikuleras i utsagorna 1 – Tror ni att han kan måla innan-
för?, 2 – Har ni frågat honom själv hur han tänker runt att han alltid målar 
utanför?, 3 – Vilka svar tror ni att ni skulle få? och 6 – Jag ställde nästan 
bara Hur-frågor – uttrycker S(11) att hon önskar frigöra personalens egen 
förmåga till problemlösning. Hon synliggör även ett strategiskt handlande i 
utsagorna 2 – Jag frågade igen: ”Har ni frågat honom själv hur han tänker 
runt att han alltid målar utanför?” (Jag satt bredvid honom en gång och 
frågade just detta och då sa han att ”fröknarna säger att man måste måla 
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ända ut i kanten på papperet men då hamnar det på bordet. ”) och 8 – Ge-
nom att jag ställde frågor så blev de själva uppmärksamma på vad de fak-
tiskt hade gjort. 

S(11) artikulerar en självständig position gentemot rektor i utsaga 9 – De 
hade önskat fortsätta till våren och det kommer jag att prioritera. I utsaga 10 
synliggörs autonomin genom att rektor inte vet att S(11) har handlett arbets-
laget – ”Konstigt”, säger jag, ”för hon har deltagit i en grupp som jag och 
[namn på kollega] har och hon är inne på 3:e terminen…Då säger han: ”Nu 
förstår jag sambandet!!!”  

Utsagorna synliggör en autonom yrkesroll som kvalificerad samtalspart-
ner. En speciell kunskap om samtalsmetodik och kunskap kring hur pedago-
gik kan bedrivas så att andra förstår – det vill säga en yrkesroll med förmåga 
att handla utifrån ett kommunikativt perspektiv kommer till uttryck. Så här 
uttrycker sig S(11) vid ett senare tillfälle om sin yrkesroll som kvalificerad 
samtalspartner med syfte på samtal 11:  

Vi sysslar så mycket med processer som tar så lång tid innan man ser. Jag har 
varit med om en skola där det var en rektor som var så fundersam för det var 
en lärare som hade ändrat förhållningssätt, sin attityd till resursfördelning. 
Jag sa att jag inte blev förvånad för hon hade gått på handledning i två år. Det 
kände rektorn inte ens till utan bara märkte en förändring hos läraren och 
undrade vad som hade hänt. Det kan vi inte tydliggöra riktigt eftersom hon 
inte ens ville berätta för sin rektor att hon gick på handledning114. 

Möjligheter för argumentation på lika villkor  
Möjlighet till argumentation på lika villkor synliggörs genom S(11):s sätt att 
ställa frågor. Framförallt artikuleras detta i utsaga 6 – Jag ställde nästan 
bara Hur-frågor.  Möjlighet uttrycks också som ett strategiskt handlande i 
utsaga 2 – Jag frågade igen och i utsaga 8 – Genom att jag ställde frågor så 
blev de själva uppmärksamma på vad de faktiskt hade gjort. I beskrivningen 
synliggör S(11) i utsaga 7 hur hon bjöd in till delaktighet genom att hon lät 
alla komma till tals –…som vanligt gick vi laget runt med aktuella frågor. 
Beskrivningen ger inte uttryck för någon rådgivande expertfunktion. S(11) 
artikulerar däremot en tydlig expertfunktion genom den kunskap kring sam-
talsmetodik som hon synliggör och som uttrycker utmaning av för givet tag-
na föreställningar.  

Samtal 11 – sammanfattande kommentarer   
Med hjälp av frågor, artikulerade i utsaga 6, synliggörs respekt för lärarnas 
egen förmåga till att finna lösningar. Det synliggörs en expertkunskap både i 
sättet att ställa frågor, genom ett deliberativt förhållningssätt men även ge-
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nom den önskan om fortsatt handledning som artikuleras i utsaga 9. S(11) 
synliggör kunskap hos lärarna som inte dessa tycks vara medvetna om – med 
hjälp av frågorna vill hon uppmärksamma dem på vad de egentligen har 
gjort, så att barnen inte upplevs som problem längre. Med hänvisning till 
Freire (1972) kan detta samtal sägas exemplifiera frigörande pedagogik. 
S(11) artikulerar sålunda meningsskapande, strategi, expertkunskap och en 
förmåga att frigöra lärarnas förmåga. En ideal talsituation ska, enligt Haber-
mas, vara fri från strategiskt handlande. Detta samtal artikulerar strategiskt 
handlande men ett förhållningssätt, menar jag, som är deliberativt genom att 
det ger uttryck för ett gemensamt meningsskapande. I jämförelse med tidiga-
re samtalsbeskrivningar av samma specialpedagog synliggörs en tydlig på-
verkan från nätverksträffarna. S(11) skriver   

Problemet är att ju mer jag tänker på tidigare samtal ju mer skäms jag. Hur 
mycket har jag egentligen påtvingat andra? Att jag själv trott att den enda 
lösningen har varit enligt mitt förslag? Känner också igen det i handlednings-
uppdrag där en del vill ha konkreta råd och där det ibland kan vara lätt att 
säga si eller så… När det egentligen handlar om att de själva måste formulera 
och säga det för att sedan kunna omsätta orden till handling. Det här blir bara 
häftigare och häftigare! (Ur specialpedagogs reflektion till samtal 9). 

Sammanfattning av villkoret specialpedagog som 
autonom  
Tidigare har jag skrivit att en självständigt handlande specialpedagog inte 
alltid har givit uttryck för deliberativa samtal. Däremot har jag funnit att 
deliberativa samtal synliggjort specialpedagoger med mandat att handla 
självständigt. Specialpedagoger har pedagogisk kunskap genom att kravet, 
för att antas till utbildningen, är en pedagogisk grundutbildning115. Pedago-
giska samtal bör ledas av personer med pedagogisk kunskap. Enbart pedago-
gisk kunskap är dock inte tillräckligt, det behövs även kommunikativ kun-
skap, något som tidigare poängterats. Att ge uttryck för kommunikativ kom-
petens har synliggjorts som avgörande för specialpedagogens möjlighet att 
iscensätta deliberativa samtal. Om inte förmågan finns att artikulera sin kun-
skap finns en risk att specialpedagogen uppslukas av traditionella speciallä-
raruppgifter. Dessa uppgifter är också viktiga men frågan är vem som ska 
göra vad – och varför. Vad som således visat sig som villkor för deliberativa 
samtal i förskola och skola är, att det finns en yrkesroll med förmåga att 
bedriva (special)pedagogik så att andra förstår, en förmåga att verbali-
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sera (tala om) kommunikativ kompetens och vad det innebär samt fri-
het och självständighet i organisationen.  

4. ’Samsyn’ eller konsensus samtalsdeltagare emellan 
– möjlighet eller hinder för deliberativa samtal?  
Som rubrik på detta avsnitt hade jag kunnat välja strategi. Att artikulera en 
strategi synliggör, med hänvisning till Habermas, ett handlande som inte kan 
vara kommunikativt. Empirin har dock visat att en uttalad strategi kan syn-
liggöra ett förståelseorienterat förhållningssätt. Analyserna av de 54 samta-
len har resulterat i att 15 samtal har synliggjort ett strategiskt handlande men 
med ett förståelseorienterat förhållningssätt. I dessa samtal har jag funnit ett 
antal artikulerade villkor för deliberativa samtal. Exempel på några sådana 
villkor har beskrivits i termer av att specialpedagogen, före en elevvårdskon-
ferens, har samtalat med föräldrar och barn/ungdomar eller att specialpeda-
gogen har använt sig av sina kunskaper i kommunikation. Samtal 11, beskri-
vet under avsnittet ’specialpedagog som autonom’, är exempel på ett samtal 
som har artikulerat en (vänlig) strategi genom sättet att ställa frågor.  

Förmöte som möjlighet eller hinder för deliberativa samtal 
Ett annat slags strategiskt handlande har synliggjorts i de samtal som artiku-
lerat ’samsyn’ eller konsensus yrkesföreträdare emellan. Med det menar jag 
att specialpedagoger, rektorer och skolledare har framhållit vikten av att 
yrkesföreträdare bör vara överens om vad samtalet ska handla om då de ex-
empelvis tillsammans ska samtala med föräldrar i en barngrupps- eller elev-
vårdskonferens. Det har också framkommit att det anses som viktigt att yr-
kesföreträdarna bör vara överens om åtgärder och att en diskussion som 
speglar någon form av oenighet bör undvikas inför föräldrar. Denna uttryck-
ta konsensus yrkesföreträdare emellan har i intervjuer och samtalsbeskriv-
ningar framhållits som ett viktigt kriterium för ett så kallat professionellt 
genomfört samtal inom (för)skolan. Genom att ha så kallade förmöten, yr-
kesföreträdare emellan, skulle samtalen kunna bli mer professionella, mena-
de exempelvis specialpedagog Cissi och hennes chef då jag intervjuade dem. 
I följande citat refererade Cissi till ett samtal mellan en speciallärare, lärare, 
föräldrar och en representant från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 
    

Cissi: Man hade suttit och diskuterat eleven och plötsligt säger man från BUP 
att man kanske skulle ha gjort ett WISC-test (psykologisk utvecklingsbedöm-
ning. Min kommentar) för att se att man inte missat någonting. Skolans per-
sonal kunde inte se varför man skulle göra ett test för de tyckte att det hade 
gått så mycket framåt och att ett WISC inte skulle tillföra något. Men detta 
kunde de inte säga inför föräldrarna. Det är svårt att argumentera för och 
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emot när föräldrarna sitter med. Det skulle BUP ha tagit upp med personalen 
innan, som en förberedelse inför mötet. Man sitter inte och diskuterar med 
BUP med föräldrar närvarande. Istället går man med på något som man 
egentligen inte tycker är nödvändigt eller som man till och med tycker är 
bortkastat. 
Förvaltningschef: Det gäller att förbereda mötet. 
Cissi: Alla möten bör förberedas! Det är jätte viktigt! Jag vill ha förmöte för 
att ha lite strategier, lite idéer så att jag i mötet kan föreslå olika saker. 
Förvaltningschef: Om man är fler personer kan man komma överens om (i 
förväg. Min kommentar); Vad är vårt mål? Så man inte spretar iväg åt olika 
håll. 
Cissi: Jag kan inte föreslå något som jag inte har pratat om innan eftersom jag 
då inte vet om det är möjligt. Ska man sitta och diskutera om det är möjligt? 
Det känns inte bra. Det är oprofessionellt (Ur intervju med förvaltningschef 
och specialpedagog, 31/1 2005). 

 
Liknande förhållningssätt, som uttryckts i ovanstående citat, har beskrivits i 
några av de beskrivna samtalen. I samtal 35, beskrivet i kapitel 4, avsnitt 
Presentation av en analysmodell, uttrycks att ett förmöte har hållits. Vi 
hade noga pratat igenom hur vi ska göra och varför (Ur försteget, samtal 
35). Att vara förberedd och att yrkesföreträdarna är överens om samtalets 
innehåll och syfte synliggörs som viktigt då samtal ska genomföras i 
(för)skolan. En föreställning om professionalism genom ett strategiskt och 
framgångsorienterat förhållningssätt där konsensus om föreslagna åtgärder 
synliggörs kommer därmed till uttryck. I samtal 34 och 36 uttrycks att sko-
lans ansvar är hur undervisning bedrivs och att detta inte är någonting som 
behöver diskuteras med föräldrar.   

Här är inte heller forum att diskutera hur undervisningen ska bedrivas, tycker 
jag. Det måste skolan diskutera igenom först och sedan lägga fram för föräld-
rarna, t.ex. hur mycket eleven ska vara i klassen och hur mycket utanför. Pe-
dagogerna ser när och vad som fungerar bäst (utsaga 7; samtal 34). 

Vi från skolan hade noga förberett oss och resonerat kring hur pojkens skol-
dagar ska se ut. Vi enades om att föreslå att pojken har all undervisning i den 
”nya” lilla gruppen förutom slöjd i halvklass och därefter lunch med klassen 
(utsaga 1; samtal 36).   

 
Dessa strategier, som får sägas ge uttryck för att de inte är förhandlingsbara, 
kan jämföras med Hjörnes (2004) men även Backlunds (2007) beskrivningar 
av föräldrars (negativa) upplevelser av enighet yrkesföreträdare emellan. 
Även berättelsen om Hugo har givit uttryck för att denna enighet inte är 
oproblematisk.  
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Att beakta ett konfliktperspektiv 
En förvaltningschef uttryckte vikten av att beakta ett konfliktperspektiv då 
jag intervjuade henne. 

Då blir det ett bra tillfälle att få diskutera det här (ett organisationsförslag. 
Min kommentar). För annars blir det ett dokument som ingen har sett. Nu tror 
jag att alla sätter sig in i det tack vare (ohörbart)….Så jag ser det som posi-
tivt. Det ska inte vara för lätt! De får inte gå oberörda förbi utan det är jätte-
bra att det blir jättemycket diskussioner (Ur intervju med förvaltningschef, 
3/6 2005). 

 
Ett konfliktperspektiv kommer också till uttryck i samtal 5. I detta samtal 
uttrycks ett motstånd och ett kritiskt förhållningssätt till den, till synes förgi-
vettagna, synen på enighet yrkesgrupper emellan.  

Exemplifiering i samtal 5 
Återgivningen av detta samtal skiljer sig från tidigare beskrivna samtal. 
Samtalet berättades för mig under den intervju jag genomförde med special-
pedagogen på hennes arbetsplats. Valet av samtal i detta avsnitt motiveras av 
att det motstånd mot enighet, som uttrycktes av S(5), överraskade mig. Det 
gavs uttryck för en ovanlig och annorlunda ståndpunkt som jag funnit värd 
att beakta:   

Jag brukar inte vara för att skolan ska vara så sampratad heller för då blir vi 
så overkliga./…/Det handlar någonting om trovärdigheten och deliberativa 
samtal och allas lika värde. Men det är också väldigt viktigt – och då känner 
jag att jag har rollen som medlare (Ur intervju med specialpedagog, 13/4 
2005). 

 
Anledningen till samtalet var att S(5) träffade föräldern till en pojke som 
hade det problematiskt i skolan. De hade träffats tidigare men detta samtal 
var inte planerat. Det skedde spontant då S(5) egentligen var på väg till ett 
annat samtal. Samtalet genomfördes våren 2005. Det är värderat som ett bra 
samtal av S(5) och har blivit kategoriserat som ett kommunikativt och för-
ståelseorienterat samtal. Samtalet är uppdelat i 16 utsagor. 

  Specialpedagog beskriver samtal 5 
1. Nu vill jag att du följer med mig för du vet vad jag tänker. Ibland så blir jag så arg 
så då vet jag inte vad jag tänker och då kan jag inte säga, då säger jag att ingen fattar 
vad jag menar” (S(5) menar att föräldern säger så. Min kommentar)!/…/Så jag var 
med som tolk för övergången till 7:an. /…/..så ser jag att [namn på förälder] blir 
väldigt upprörd. 
2. Och då kan jag säga så här. ”Ja, det här har jag och [namn på förälder] pratat 
länge om och vi vet det här sen förr och de här frågorna är väldigt viktiga”.  
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3. ”Är det inte så du tänkte?” (S(5) menar att hon kan ställa en sådan fråga till för-
äldern i samtalet. Min kommentar)/…/ 
4. För då känner jag att jag har hört det här så mycket så att jag kan nästan alltid 
hitta rätt tråd när jag ser att [namn på föräldern] uppfattar det som att han inte blir 
lyssnad på med jämna mellanrum. 
5. /…/Med den här föräldern har jag och klassläraren och assistent aldrig haft ett 
förmöte. Aldrig! Jag tycker inte man ska ha det.  
 
Det finns dock tillfällen där S(5) menar att det kan vara befogat att ha samtal 
yrkesföreträdare emellan innan hon/de träffar föräldrar och det är exempelvis 
om ett WISC-test har genomförts. En viss ambivalens i frågan om konsensus 
kan med andra ord skönjas något som S(5) är medveten om.   
  
6. I vissa fall kanske man måste./…/Jag kan känna att när det gäller om man till 
exempel ska gå vidare med WISC-utredning. Då vill jag höra de andras åsikter; 
kurators, skolsköterskans, klasslärarens. Då vill jag höra för att jag själv ska vara 
mer påläst i fallet om man så säger. 
7. /…/för att få en helhetsbild./…/… så att vi inte gör en felbedömning.  
 
S(5) funderar vidare kring frågan om konsensus. Skulle diskussionen om en  
utvecklingsbedömning kunna tas tillsammans med föräldrarna? 
 
8. Man skulle kunna ha det om man vågade det, tror jag.  
 
S(5) funderar över vad som kan vara hotfullt med att ta diskussionen med 
föräldrarna. 
 
9. Att man skulle ha extremt olika åsikter. Man kan ju ta det här exemplet. Jag har 
två lärare. En speciallärare och en klasslärare för en tvåa. Den ena tycker att ett barn 
ska gå om. Den andra tycker det inte. Och då ska de ta fram det här till föräldrarna.  
10. Och de tittar på mig.  
11. Då måste ni tala om att ni är oense. Det kom upp i en arbetslagsdiskussion med 
två-trean.  
12. Hur gör vi med den här killen? Då kom det upp. Det finns inte en susning om att 
de kan enas. Det är ett sådant exempel.  
13. Jag fick bassning sen av rektor som säger att vår personal inte kan gå ut och säga 
att de inte är överens! 
14. Jag skulle ha sagt att de måste samprata och att de måste enas om en policy kring 
den här eleven. Dom kan inte enas! 
15. Det ligger en poäng i det. Alltså det är en frisk sundhet i det men man måste vara 
i grunden trygg. Vi är lite för ovana. Klasslärarna kan känna sig personligen angrip-
na. Att det är deras misslyckande om ett barn måste gå om. Att det blir sådana frågor 
som kommer i fokus.  
16. Och då som rektor och personalansvarig; det har man inte riktigt ro med.  
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Förståelseorienterad medlare 
S(5) ger i inledningen av intervjun uttryck för att vilja vara en ’vanlig’ per-
son, ingen ’vetenskaplig sanningssägare’ som pratar till någon utan med 
någon  – …då blir vi så overkliga. Trovärdighet, deliberativa samtal och 
allas lika värde artikuleras som en förutsättning för den, likaså i inledningen, 
artikulerade medlarrollen.  

Men det är också väldigt viktigt – och då känner jag att jag har rollen som 
medlare (Ur intervju med S(5), 13/4 2005). 

 
Å andra sidan ger S(5) i utsagorna 6 –  Då vill jag höra för att jag själv ska 
vara mer påläst i fallet om man så säger och 7 –  . /…/för att få en helhets-
bild./…/… så att vi inte gör en felbedömning –  uttryck för att det kan finnas 
tillfällen då det hon behöver positionera sig som ’vetenskaplig expert’. I 
utsaga 10 – Och dom tittar på mig – ger S(5) uttryck för att lärarna vänder 
sig till henne för att hon som expert i specialpedagogiska frågor ska ge dem 
råd och lösa deras problem. I utsaga 11 – Då måste ni tala om att ni är oense 
– ger hon tillbaka expertrollen till lärarna i det att hon ber dem tala om för 
föräldrarna att de är oense. S(5) uttrycker att hon faktiskt inte vet vad som är 
den bästa lösningen och att detta måste lösas ihop med föräldrarna. Alltså, 
att lärare bör våga möta föräldrar fast de är oense och ta diskussionen till-
sammans med föräldrarna.  

I utsaga 6 uttrycker S(5) att samverkan med andra yrkesgrupper kan vara 
nödvändigt i syfte att perspektivisera och därmed optimera samarbetet mel-
lan hem och skola. I vissa fall kanske man måste./…/Jag kan känna att när 
det gäller om man till exempel ska gå vidare med WISC-utredning. Då vill 
jag höra de andras åsikter; kurators, skolsköterskans, klasslärarens. Då vill 
jag höra för att jag själv ska vara mer påläst i fallet om man så säger. Jag 
uppfattar detta som att S(5) menar att det ska kunna finnas olika åsikter i ett 
samtal men att S(5) som pedagogisk expert i specialpedagogiska frågor och i 
kommunikation skulle kunna vara den som hjälper samtalsdeltagare att hitta 
en slags plattform att enas kring, en minsta gemensam uppfattning om varför 
man möts i ett samtal.  

Den yrkesroll som synliggörs i samtal 5 sammanfaller delvis med hennes 
arbetsbeskrivning. I den skrivs rollen som samtalspartner till ledning, arbets-
lag och enskilda elever fram men inte till föräldrar.  

 
• Vara samtalspartner i specialpedagogiska och organisatoriska frågor 

i ledningsgruppen. 
• Arbeta med återkommande pedagogiska samtal i arbetslag. 
• Vara samordnare för de pedagogiska kartläggningar och utvärde-

ringar som enligt ledningsgruppen ska genomföras i kommunens 
förskolor och skolor. 
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• Hjälpa till med bedömning av situation i grupp/klass som helhet, el-
ler enskilt barns situation. Detta sker genom observationer, analyser 
och kartläggningar i samråd med skolans personal. 

• Vara samtalspartner i specialpedagogiska frågor i regelbundna träf-
far med arbetslagen. 

• Vid behov vara ett stöd vid upprättande av individuella utvecklings-
planer/åtgärdsprogram utifrån individ-, grupp- och organisationsni-
vå. 

• Vara ett särskilt stöd till elevassistenterna genom handledning116. 

Möjligheter och hinder för argumentation på lika villkor 
Möjlighet till argumentation på lika villkor synliggörs genom att S(5) ut-
trycker att hon försöker få arbetslaget att vara uppriktiga mot föräldrarna. I 
utsaga 11 uttrycks det genom – Då måste ni tala om att ni är oense.  

Hinder för argumentation på lika villkor synliggörs i utsaga 13 – Jag fick 
bassning sen av rektor som säger att vår personal inte kan gå ut och säga att 
de inte är överens – och i utsaga 14 där det uttrycks att rektor menar att sko-
lan ska vara ”sampratad” före samtalet med föräldrar. Därmed synliggörs 
även ett hinder i form av specialpedagog och rektor med olika åsikter. 

Samtal 5 – sammanfattande kommentarer   
Konsensus om innehållet är inte vad som uttrycks som det viktiga av S(5) 
utan hon artikulerar att skolan borde tala på ett mer uppriktigt sätt – vi 
blir så overkliga, säger hon i intervjun. Jag uppfattar det uttryckta som att 
det är overkligt och icke trovärdigt att alltid vara ense. Genom att ha en öp-
pen diskussion synliggörs allas lika värde, hävdar S(5). I likhet med tidigare 
beskrivna och kommenterade samtal (se exempelvis samtal 18 och 28) ger 
S(5) uttryck för att samarbete yrkesgrupper emellan inte kan ske utan att ta 
reda på vad föräldrarna anser. Hon uttrycker att gränser behöver luckras upp 
mellan hem och skola, mellan vi och dem. S(5) artikulerar att yrkesföreträda-
re bör kunna föra fram olika åsikter i ett samtal men att S(5) med sin speci-
alpedagogiska kompetens − och som länken mellan hem och skola och mel-
lan olika yrkesgrupper − skulle kunna vara den som hjälper till att hitta en 
minsta gemensam uppfattning som alla kan enas kring.   
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Sammanfattning av ’samsyn’ eller konsensus som 
kritiskt villkor  
Analysen av samtal 5 har synliggjort behovet av en expert i (speci-
al)pedagogik och kommunikativt handlande. Detta har konstaterats tidigare 
men genom att problematisera frågan om konsensus yrkesföreträdare emel-
lan poängteras vikten av en yrkesroll i förskola och skola, som i sitt hand-
lande utgår från ett kommunikativt perspektiv. Det Hjörne (2004) och Back-
lund (2007) har noterat, och som också har synliggjorts i berättelsen om 
Hugo, har varit ett motstånd hos föräldrarna mot den enighet de menade att 
skolan hade uppvisat. I likhet med vad som konstaterades i anslutning till 
samtal 11, framstår det som nödvändigt att det i förskola och skola finns en 
person med förmåga att handla ur ett kommunikativt perspektiv, vilket också 
skulle kunna ge utrymme för det, ur ett deliberativt hänseende, viktiga kon-
fliktperspektivet (Englund, 2003, 2004). Om yrkesrollen definieras som 
medlare – vars uppgift bland annat blir att underlätta för olika yrkes-
grupper att, i samarbete med barn/ungdomar och föräldrar, formulera 
en minsta gemensam uppfattning att enas kring – kan även oenighet och 
konflikter vara utvecklande för (special)pedagogisk verksamhet. 

Specialpedagog som medlare eller länk mellan hem och skola har synlig-
gjorts i samtal 5 men även i samtal 28. Det är också rubriken på nästa avsnitt 
där detta synligjorda villkor synas specifikt.    

5. Specialpedagog som länk – ett frigörande kritiskt 
villkor  
I detta avsnitt synliggörs det villkor som jag har benämnt för ett frigörande, 
kritiskt villkor. Frigörande därför att det har synliggjorts möjligheter för 
deliberativa samtal då specialpedagogen uttryckt att hon varit en länk, ett 
språkrör mellan hem och skola. Kritiskt därför att det också har synliggjorts 
motstånd mot specialpedagogen som länk. Specialpedagog som länk har 
uppmärksammats i tidigare beskrivna samtal som exempelvis samtal 28, 21 
och 5. I samtal 28 uttryckte specialpedagogen att hon samtalat dels med 
skolpsykologen, dels med klasslärare men även med föräldrar och barn före 
samtalet i elevvårdskonferensen. Detta handlande gav uttryck för att ha varit 
avgörande för det deliberativa samtalet i elevvårdskonferensen som special-
pedagogen synliggjorde i sin beskrivning.  Kritik mot att specialpedagogen 
hade samtalat med en förälder före en barngruppskonferens synliggjordes i 
beskrivningen av samtal 21 beskrivet i kapitel 6.   

Jag och mamma berättar hur vi resonerat. Detta gör att hela konferensen 
kommer av sig och vi skiljs åt, inte som goda vänner kan jag lugnt påstå. 
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Rektor är inte glad över mitt agerande att jag har allierat mig med mamman 
(samtal 21; utsaga 18). 

Specialpedagog som samtalspartner till rektor  
Rektorer uttryckte ofta under intervjuerna att specialpedagogen var en viktig 
samtalspartner till dem och till lärare på skolan. Enskilda samtal med föräld-
rar och deras barn inför större möten berördes men då oftast som samtal 
mellan psykolog och föräldrar… 

Psykologen träffar föräldrarna. Det är nummer ett! Om vi får ta del av WISC-
testet är alltid föräldrarna med (Ur intervju med rektor, 19/4 2005). 

 
…eller så erbjöds enskilda samtal med läkare.  

Psykologen rapporterar tillbaka till utredningsteamet. Vi brukar erbjuda för-
äldrarna en tid hos doktorn för då kan hon ställa frågan om vad de har uppfat-
tat. Hon är bra på att förklara för föräldrar (Ur intervju med specialpedagog 
Bigge, 19/4 2005). 

Specialpedagog som samtalspartner till föräldrar   
I samtal 5, utsagorna 1 – 4 som beskrevs i avsnittet om konsensus samtals-
deltagare emellan, gav S(5) uttryck för en förälders önskan om att ha en 
samtalspartner vid sin sida vid samtal med skolans yrkesföreträdare. Sam-
talsbeskrivningen synliggjorde hur en förälder kan uppleva sina känsloytt-
ringar som hinder i samtal med yrkesföreträdare i (för)skolan. Beskrivningen 
gav också utryck för att hindret kan vändas till en möjlighet då förälderns 
önskemål om att samtala med hjälp av en specialpedagog tillgodoses. Slutli-
gen synliggjordes att specialpedagogen haft flera samtal med föräldern en-
skilt. Det uttrycktes, med andra ord, ett slags ömsesidighet i relationen dem 
emellan och som artikuleras som möjlighet till ett deliberativt samtal. Efter-
som samtal 5 var ett så kallat spontansamtal kan det vara så att detta bidrog 
till ett mer förutsättningslöst samtal än vad planerade samtal i (för)skolan 
ofta ger uttryck för. Därför kommer ett planerat samtal att beskrivas i detta 
avsnitt. 

Exemplifiering i samtal 13 
Samtalet som följer beskriver ett planerat samtal mellan en specialpedagog 
[S(13)] och ett barn och mellan S(13) och barnets förälder. Samtal 13 be-
skriver därmed egentligen två samtal och ger uttryck för en autonom speci-
alpedagog där strategin synliggörs som samtal med barn och förälder före 
elevvårdskonferens. Detta samtal kan jämföras med samtal 41, beskrivet 
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under det kritiska villkoret relation rektor – specialpedagog, beträffande 
betydelsen jämbördiga förhållanden yrkesgrupper emellan.  

Samtal 13 genomfördes i november 2006. Enligt S(13) var detta ett bra 
samtal. Samtalet blev kategoriserat som ett kommunikativt förståelseoriente-
rat samtal och är uppdelat i 13 utsagor. Anledningen till samtalet var att en 
flicka i år 8 hade kommit nyinflyttad till en skola. 

Jag blev tillfrågad av en skolsköterska om jag ville försöka närma mig en ny-
inflyttad flicka i år 8 där personalen hade svårt att få en kontakt. De hade 
också haft flera samtal med framförallt mamman men där blev man antingen 
”svart eller vit” och de flesta var svarta, förutom några som befann sig ute i 
periferin och var fortfarande i en gråzon. Jag var på den skolan vid flera till-
fällen. Flickan var oftast i korridoren utanför expeditionerna på rasterna. Lä-
rarna hade svårt att nå henne. Hon verkade ha kamrater men de varierade. 

  
S(13) lyckades med att etablera en kontakt med flickan och bestämde sig för 
att försöka etablera en kontakt även med mamman.  

Specialpedagog beskriver samtal 13 
1. Jag träffade på henne i en korridor och småpratade lite för att få en första kontakt.  
2. Så småningom var jag under en period inkopplad i ett annat elevärende i en av de 
grupper som flickan var en del av. Där pratade jag ibland enskilt med ett par elever.  
3. Jag höll mig lite avvaktande men småpratade med henne när jag ändå var i grup-
pen.  
4. Hon blev lite nyfiken vad vi egentligen gjorde så jag sa att om hon ville veta så 
kunde jag ”försöka” lägga in en kort stund för henne vid nästa tillfälle när jag var i 
klassen. 
5. Jag gjorde så och vi fick en liten stund för oss själva så jag berättade lite vad mitt 
uppdrag är. Det jag tryckte mest på var, inte att göra läs- och skrivutredningar, utan 
mer att jag var ett mellanting mellan kurator och skolsköterska, att jag försökte hjäl-
pa elever och lärare att hitta ett bättre sätt för elever att lära sig, trivas bättre i skolan 
eller vad nu bekymret kan vara. För denna flicka, vi kan kalla henne Lisa, blev det 
en öppning. Hon var trött på alla psykologer, kuratorer och skolsköterskor som hon 
tyckte ”bara letade fel på henne och ville stämpla henne”. Vi samtalade vid flera 
tillfällen om vad som bekymrade henne och vad det var som inte fungerade i skolan. 
6. Efter tre samtal frågade jag henne om det var OK att jag tog kontakt med hennes 
mamma (vilket personalen ville redan från början). Jo, det var OK.  
7. Så jag ringde och berättade att jag var specialpedagog bland annat på Lisas skola 
och vi hade haft några samtal men att jag gärna ville träffa föräldrarna. Jo, sa mam-
ma. Hon visste att det var en ”tant” som kom och var rätt ”jysst”.  
8. När jag frågade var vi skulle träffas blev det först tyst. Så frågade hon vad jag 
menade för alla möten sker ju alltid på de här ”trista skolorna”. Jag förklarade att för 
mig var det viktigare att det kändes bra för henne, att hon fick välja plats, att jag 
ibland kommer hem, ibland träffar jag föräldrar på HAB, på ett fik eller annan plats. 
Hon lät förvånad men ville inte på ett fik. Vi kom så överens om att träffas på biblio-
teket där jag träffat ett annat föräldrapar vid ett tillfälle och det fungerade rätt bra.  
9. När jag berättade för elevhälsan på denna skola att jag nu skulle träffa mamman 
så önskade de mig - Lycka till, undrar om du är svart eller vit - dvs kommer mam-
man att prata eller skälla och gorma? 
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10. Vi träffades i alla fall på biblioteket. Lisas beskrivning av sin mamma var per-
fekt så jag kunde inte ta miste. Jag berättade lite kort om mitt uppdrag och att jag var 
lite bekymrad över Lisas skolgång och skulle vilja veta lite mer, om hon som mam-
ma är orolig och hur det var i den tidigare skolan. Då tittade hon bara på mig och 
säger: 
11. Jag tänker inte berätta något om min dotter för dig, för jag vet inte vem du är. 
12. Först blev jag lite irriterad och tänkte att jag har ju berättat i telefon och alldeles 
nyss men jag var tyst en liten stund och frågade tillbaka: Vad vill du veta mer om 
mig? 
13. Hon ville att jag skulle berätta mer om min person, varför jag valt det jobb jag 
har, varför jag lägger ner så mycket tid på enskilda elever när jag är på så många 
skolor, varför jag bryr mig om hennes dotter. Vi hade ett långt samtal på ca 1 ½ 
timme som handlade om mig. Hon ställde många relevanta frågor med ett genuint 
intresse tills hon plötsligt säger: Jag förstår varför Lisa litar på dig, men jag ville 
själv bilda mig en egen uppfattning. Nu ska jag berätta om min familj och om Lisa. 
Det gjorde hon i nästan 2 timmar. Vi kommer att träffas flera tillfällen och då är jag 
välkommen hem till dem. 

Vänligt strategisk, förståelseorienterad och relationsskapande 
S(13) artikulerar i utsaga 5 sin yrkesroll – …jag var ett mellanting mellan 
kurator och skolsköterska, att jag försökte hjälpa elever och lärare att hitta 
ett bättre sätt för elever att lära sig, trivas bättre i skolan eller vad nu be-
kymret kan vara. Beskrivningen uttrycker att andra yrkesgrupper hyser tilltro 
till S(13):s förmåga att kommunicera och skapa relationer – Jag blev tillfrå-
gad av en skolsköterska... I utsaga 9 ger S(13) uttryck för att det ibland be-
hövs någon utanför skolans personal som kan samtala med barn och föräld-
rar – När jag berättade för elevhälsan på denna skola att jag nu skulle träffa 
mamman så önskade de mig – Lycka till, undrar om du är svart eller vit –  
dvs kommer mamman att prata eller skälla och gorma?  

S(13) synliggör en kunskap i att skapa relationer i det att hon intar en av-
vaktande och intresserad position. I utsaga 1 uttrycker S(13) sitt närmande 
till flickan – Jag träffade på henne i en korridor och småpratade lite. Även i 
utsaga 3 synliggörs ett liknande förhållningssätt: Jag höll mig lite avvaktan-
de men småpratade med henne och i utsaga 6 artikuleras ett fortsatt försiktigt 
närmande – Efter tre samtal frågade jag henne om det var OK att jag tog 
kontakt med hennes mamma. S(13) artikulerar respekt och visar beredskap 
till egen förändring i utsaga 12 – Först blev jag lite irriterad och tänkte att 
jag har ju berättat i telefon och alldeles nyss men jag var tyst en liten stund 
och frågade tillbaka: Vad vill du veta mer om mig? S(13) synliggör att hon 
är expert i att skapa relationer och på att kommunicera sitt uppdrag. Detta 
artikuleras i utsaga 10 – Jag berättade lite kort om mitt uppdrag. Samtidigt 
synliggörs en ny insikt genom att hon har skrivit fram vad mamman uttryck-
te i fet stil i utsaga 11 – Jag tänker inte berätta något om min dotter för dig, 
för jag vet inte vem du är .  
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Möjligheter för argumentation på lika villkor 
En möjlighet som synliggörs är ett respektfullt förhållningssätt från S(13):s 
sida gentemot flickan som exemplifieras i utsaga 6 – Efter tre samtal fråga-
de jag henne om det var OK att jag tog kontakt med hennes mamma (vilket 
personalen ville redan från början). Jo, det var OK. 

Att S(13) samtalar med mamma utan att flickan är med kan ses som både 
hinder och möjlighet för argumentation på lika villkor. I detta beskrivna 
samtal artikuleras det som en möjlighet eftersom S(13) har uttryckt att hon 
samtalar med flickan och med mamman. Möjligheter artikuleras i att S(13) 
låter mamma välja plats för samtalet, att S(13) uttrycker att hon tagit tid på 
sig att etablera relationer och att hon uttrycker respekt för flickan och mam-
man. Respekt som möjlighet artikuleras även i det att S(13) berättade om sitt 
uppdrag i utsaga 10 och genom den fråga hon ställer i utsaga 12 – Vad vill 
du veta mer om mig? – och därefter berättar om sig själv – Vi hade ett långt 
samtal på ca 1 ½ timme som handlade om mig. Hon ställde många relevanta 
frågor med ett genuint intresse…(utsaga 13). Hon har därmed artikulerat 
både sitt uppdrag och sin roll för mamma. I utsaga 13 synliggör S(13) ett 
förtroende från mammans sida gentemot S(13). ”Jag förstår varför Lisa litar 
på dig, men jag ville själv bilda mig en egen uppfattning. Nu ska jag berätta 
om min familj och om Lisa”. Det gjorde hon i nästan 2 timmar. Vi kommer 
att träffas flera tillfällen och då är jag välkommen hem till dem. 

Samtal 13 – sammanfattande kommentarer 
Samtalsbeskrivningen artikulerar ett respektfullt förhållningssätt på flera 
sätt. S(13) artikulerar att hon frigör flickans förmåga men även mammans 
förmåga. Det betyder att S(13) synliggör en kommunikativ förmåga som 
respekterar och värdesätter mammans och flickans uppfattningar. S(13) sö-
ker få till stånd samtal som ska bli så jämbördiga som möjligt. Hon låter 
därför mamma välja plats för samtalet. Att platsen tillmäts betydelse, men 
även tidsaspekten, visar att S(13) respekterar flickan och mammans vilja. 
Detta samtal synliggör hur den jämlika samtalsrelation, som S(13) artikulerat 
att hon strävat mot, även har frigjort en förmåga hos S(13) – att skapa fler-
stämmighet i processen med hjälp av gemensamma meningsskapande sam-
tal. S(13) har tagit intryck av nätverksträffarna. Hon skriver själv så här när 
hon reflekterade över samtalet:   

Tankarna att bara samtal kan vara ett maktmedel beroende på var man är hur 
man sitter men framförallt hur man deltar och lyssnar. Det gör att jag har ett 
annat förhållningssätt till föräldrar. Jag lyssnar nog mer nu än tidigare och 
följer samtalen utifrån hur det blir, inte vad jag i förväg tänkt ta upp. 
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Sammanfattning av det kritiska villkoret 
specialpedagog som länk 
Hur ofta tas möjligheten till vara inom (för)skolan att samtala med barn, 
ungdomar och deras föräldrar i syfte att höra deras mening inför större mö-
ten som barngrupps- eller elevvårdskonferenser? Vad hindrar specialpeda-
goger att ta detta initiativ? Med hänvisning till vad som synliggjorts i en del 
samtalsbeskrivningar och intervjuer kan frågan ställas om specialpedagogen 
i första hand ses som en person som ska vara rektor och kollegor behjälplig. 
Samtal 11 har synliggjort att det också behövs en person med specialpeda-
gogiska kunskaper utanför (för)skolans personal som kan samtala med 
barn och föräldrar. Det kan vara nödvändigt då (för)skolan har ’tömt’ sina 
egna resurser, låst fast sig i invanda mönster eller då förtroendekapitalet är 
förbrukat. Samtalsbeskrivningarna har synliggjort att självständigt handlande 
specialpedagoger har större möjligheter att ta initiativ till enskilda samtal 
med barn, ungdomar och föräldrar. Å andra sidan har en del beskrivningar 
synliggjort hur just detta initiativ – av självständigt handlande specialpeda-
goger – har lett till konflikt.  Det synliggörs att förmågan – att kommuni-
cera kunskap och att argumentera för en handling, som anses som rätt 
och riktig i situationen – är viktig specialpedagogisk kompetens.     

6. Misstroende yrkesgrupper emellan – hinder för 
deliberativa samtal 
I detta avsnitt beskrivs samtal som synliggör yrkesrollen som ett så kallat 
kritiskt (icke)villkor för deliberativa samtal. Empirin visar, att de samtal där 
misstroende artikuleras yrkesgrupper emellan eller där en otydlig ansvars-
fördelning synliggörs, har kategoriserats som strategiskt framgångsoriente-
rade samtal. Exempel på sådana är samtal nummer 1, 3, 42, 44, 46. Samtal 
där specialpedagogen har artikulerat sin kunskap har synliggjort en tydligare 
specialpedagogisk yrkesroll och har kategoriserats som kommunikativa eller 
strategiskt förståelseorienterade samtal. Exempel på sådana samtal är 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31 samt 49. 

Otydlig rollfördelning – en källa till misstroende? 
Ett tema som diskuterades vid intervjuerna med skolledare var hur dessa såg 
på specialpedagogens funktion i förhållande till speciallärarens funktion. 
Hos några av skolledarna synliggjordes en omedvetenhet kring skillnaden 
kring de båda funktionerna. Specialpedagoger förväntades att arbeta som 
speciallärare och specialläraren kunde i vissa fall ha övergripande, special-
pedagogiska funktioner. En tänkbar källa till misstroende yrkesgrupper kan 
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anas i en sådan organisation. Under en intervju med en rektor och en speci-
alpedagog framkom att det på skolan fanns två arbetslag. Till det ena arbets-
laget var specialpedagogen knuten och till det andra arbetslaget var en speci-
allärare knuten. Plötsligt ger rektorn uttryck för vad som kan benämnas som 
en insikt; misstroende och upprördhet i personalgrupper kan skapas av otyd-
liga rollfördelningar. Hon ger även uttryck för vad gemensamma samtal (i 
detta fall mellan henne, specialpedagog Aida och mig som forskare) kan ge 
upphov till. 

Åh, nu fick jag nya tankar och idéer! Om man har en speciallärare och en 
specialpedagog då skulle man ju inte ha en som tillhör ett arbetslag och den 
andra det andra arbetslaget. Det verkar väl ovanligt korkat. Utan då ska man 
ju ha er två ihop i ett arbetslag där hon (specialläraren på skolan. Min kom-
mentar) fördelar sina speciallärarresurser – vilket man naturligtvis ska utnytt-
ja – över hela skolan och en specialpedagog över hela skolan. Eller? Visst lå-
ter det som en logisk tanke? Annars har man ju satt en verksamhetsvaktmäs-
tare i ena huset och en fastighetsskötare i det andra. Och båda är lika upprör-
da! För man får inte den andra biten gjord. Då hade vi nått att jobba med där. 
Det här var ju intressant! (Ur intervju med rektor och specialpedagog, 13/9 
2005). 

 
Ett samtal, nummer 42, kommer att beskrivas under aspekten misstroende 
yrkesroller emellan. Samtal 11, som har beskrivits under avsnittet om speci-
alpedagog som autonom, kan ses som samtal 42:s motpol. 

Exemplifiering i samtal 42  
Detta samtal ägde rum hösten 2004. Samtalet som S(42) beskriver handlar 
om en pojke i år 6 som är ny på skolan. Han har tidigare gått i en annan sko-
la i kommunen och S(42) har träffat honom då han gick i år 2. I kommunen 
finns centralt anställda specialpedagoger men även så kallade lokalt anställda 
specialpedagoger på skolorna. Till detta samtal har en lokalt anställd speci-
alpedagog kallat den centralt anställda specialpedagogen då pojkens klasslä-
rare och speciallärare anser att pojken har problem. Samtalet ägde rum på 
skolan och närvarande var klasslärare, speciallärare, lokal specialpedagog 
och central specialpedagog S(42). Samtalet värderades av S(42) som ett då-
ligt samtal. Det har blivit kategoriserat som strategiskt, framgångsorienterat. 
Samtalet är uppdelat i 18 utsagor. 
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Specialpedagog beskriver samtal 42  
1. Det visade sig att han hade svårt att lära sig läsa och skriva (i år 2. Min kommen-
tar). 
2. Han blev då utredd av psykolog och det visade sig att han var ett barn som låg på 
gränsen till särskola men som ändå inte bedömdes tillhöra särskolan./…/ (i år 2. Min 
kommentar). 
3. Klassläraren slår larm och hon, specialläraren och specialpedagogen tar ett möte.  
4. Under det mötet framkommer att klassläraren inte vill ha honom i klassen.  
5. Han passar inte in.  
6. Specialläraren vill inte heller ha honom för han visar dåligt intresse och andra vill 
gärna gå till henne.  
7. Specialpedagogen (som inte är utbildad och som är förskollärare i botten) känner 
sig maktlös och vet inte hur hon ska kunna vända resonemanget. Det är här jag 
kommer in.  
8. Hon tar kontakt med mig och vill att vi ska träffa klassläraren och specialläraren. 
9. Redan där känns det som att jag ska användas till att få dessa människor att förstå 
sitt uppdrag i skolan. Mötet blev förskräckligt. Det framkom tydligt vilken syn på 
barn de hade och hur man ser på sitt uppdrag som pedagog.  
10. Jag skulle se till att han försvann ut ur klassen. Alla tänkbara förslag och lös-
ningar togs emot med orden DET GÅR INTE. Jag kände mig mycket maktlös och 
var glad att ingen hörde vad de sa.  
11. En kommentar var den att eftersom kommunen satsat så mycket på specialpeda-
goger kunde väl vi komma och ta hand om honom, vi som inte var beredda på att ta 
ut honom från klassen. 
12. Jag kände mig mycket ledsen, beklämd och arg och blev genom det inte alls 
kreativ.  
13. Jag tror inte på att vi från centralt håll kan komma med bra lösningar, utan att det 
blir mycket bättre när vi tillsammans med verksamheten kan hitta nya lösningar.  
14. Men när det samarbetet blir helt stängt blir det svårt att jobba vidare.  
15. Jag avslutade mötet ganska snabbt och bestämde mig för att detta var en fråga 
för rektor att ta tag i. 
16. Hur skulle jag som specialpedagog ha gjort så att de fått en känsla av att vi till-
sammans kunnat lösa det här?  
17. De kan ju absolut inte ha känt att de fick något stöd som hjälpte dem. 
18. Jag försöker att förstå både personal, barn och deras föräldrar men den här gång-
en förstod jag inte alls. Det kändes som en stor klump i magen. 

Framgångs- och problemorienterad rådgivare 
Beskrivningen ger uttryck för ett motsatsförhållande på flera vis. Dels syn-
liggörs S(42) som expert i förhållande till den lokalt anställda specialpeda-
gogen (som är förskollärare). Detta artikuleras exempelvis i utsaga 7 – Spe-
cialpedagogen (som inte är utbildad och som är förskollärare i botten) kän-
ner sig maktlös och vet inte hur hon ska kunna vända resonemanget. Å andra 
sidan synliggör S(42) i utsaga 10 att hon, när hon deltar i samtalet, blir be-
handlad som någon som inte kan eller vet vilka lösningar som vore bäst – 
Alla tänkbara förslag och lösningar togs emot med orden DET GÅR INTE. 
Jag kände mig mycket maktlös och var glad att ingen hörde vad de sa. 
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 En distansering och misstroende mellan S(42) och klasslärare och speci-
allärare kommer till uttryck i utsaga 9 – …jag ska användas till att få dessa 
människor att förstå sitt uppdrag. Misstroende mellan S(42) och skolans 
pedagoger synliggörs även i utsaga 15 liksom att S(42) inte är underordnad 
rektor. Tvärtom ger utsagan uttryck för att S(42) har mandat att överlämna 
ärendet till rektor –… bestämde mig för att detta var en fråga för rektor att 
ta tag i. 

S(42) ger uttryck för en individ- och problemorienterad specialpedago-
gisk yrkesroll. Det artikuleras att hon förväntas komma med färdiga lösning-
ar. Denna roll stämmer till stora delar överens med den arbetsbeskrivning117 
som finns för de centralt anställda specialpedagogerna i kommunen. Några 
av arbetsbeskrivningens punkter citeras nedan. 

 
• möjliggöra en så allsidig bedömning som möjligt i svåra elevvårds-

ärenden 
• stödfunktion till lokala specialpedagoger vid behov 
• i samarbete med lokala specialpedagoger sammanfatta och eventu-

ellt komplettera pedagogiska bedömningar vid basutredningar, Bns 
(barnneuropsykiatriska. Min kommentar) utredningar och dyslexiut-
redningar 

• att efter en samlad teambedömning utarbeta åtgärdsförslag för an-
passning av undervisningssituationen, förändrade undervisningsstra-
tegier, alternativa pedagogiska lösningar, dvs en tillämpning och pe-
dagogiska konsekvenser utifrån resultaten av olika bedömningar 
som elevhälsans stödteam utför 

 
Begrepp som bedömning, utredning och att utarbeta åtgärdsförslag artikule-
rar en förväntan på ’vetenskaplig sanning’ genom ett ’expertokratiskt’ förfa-
ringssätt samtidigt som det artikuleras en önskan till perspektivisering ge-
nom att man skriver allsidig bedömning, teambedömning och att arbetsbe-
skrivningen poängterar undervisningssituationen och förändrade undervis-
ningsstrategier. Den synliggjorda yrkesrollen i samtalsbeskrivningen, vars 
överensstämmelse med arbetsbeskrivningen är slående men som i utsaga 13 
plötsligt visar på motstånd från S(42) själv, är intressant att notera – Jag tror 
inte på att vi från centralt håll kan komma med bra lösningar, utan att det 
blir mycket bättre när vi tillsammans med verksamheten kan hitta nya lös-
ningar. Utsagan ger uttryck för ett motstånd mot vad S(42) uttrycker att hon 
gjorde i utsaga 10 – Alla tänkbara förslag och lösningar togs emot med or-
den DET GÅR INTE. S(42) ger i utsaga 13 uttryck för att lösningsförslag bör 
formuleras tillsammans men ändå synliggörs en expertroll som säger att det 
är S(42) som måste komma med lösningarna. Kan själva organisationsfor-
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men av både centralt och lokalt anställda specialpedagoger bidra till att hon 
ser på sig själv som någon som måste komma med lösningar?  

Hinder för argumentation på lika villkor…  
Hinder synliggörs i form av en organisation av både centralt och lokalt an-
ställda specialpedagoger. Att den lokalt anställda specialpedagogen inte är 
utbildad specialpedagog kan också vara ett hinder. Det kan ha uppstått för-
virring om vad en specialpedagog är och vem som ska göra vad. Hinder syn-
liggörs i utsaga 11 genom det misstroende som artikuleras mot organisatio-
nen. En kommentar var den att eftersom kommunen satsat så mycket på spe-
cialpedagoger kunde väl vi komma och ta hand om honom, vi som inte var 
beredda på att ta ut honom från klassen. Ett annat hinder skulle kunna vara 
den problemorienterade expertroll som synliggörs i praktisk handling men 
som S(42) går i motstånd mot i retoriken. Beskrivningen synliggör en speci-
alpedagog, omsluten och insnärjd av en ’vetenskaplig sanningsdiskurs’.  

Samtal 42 – sammanfattande kommentarer  
I samtalet synliggörs misstroende på flera sätt. Dels mellan skolans lärare 
och centralt anställda specialpedagoger och dels mellan klasslärare, special-
lärare och den på skolan, lokalt anställda specialpedagogen. Samtalsbeskriv-
ningen ger uttryck för en ambivalens och synliggör en kamp mellan olika 
dominerande diskurser och olika sätt att förhålla sig. Exempelvis artikuleras 
ett probleminriktat och framgångsorienterat förhållningssätt genom uttrycks-
sätten utredd av psykolog…, Klassläraren slår larm och att lösningsförslag 
artikuleras – Alla tänkbara förslag och lösningar togs emot…. Det artikule-
ras en förhoppning av snabba åtgärder samtidigt som S(42) ger uttryck för 
att det är viktigt med gemensamma meningsskapande diskussioner.  

Sammanfattning av det kritiska (icke)villkoret 
misstroende yrkesgrupper emellan 
Vad skulle kunna undanröja de hinder som har synliggjorts som misstroen-
deframkallande i detta avsnitt? Ett tydligt uttalat kunskapsområde, en förmå-
ga att kommunicera sin kunskap och därmed en tydligare definierad yrkes-
roll framstår som nödvändigt vilket står i samklang med vad som tidigare har 
artikulerats som nödvändiga villkor. I detta avsnitt synliggörs problemati-
ken som en fråga om legalitet och legitimitet. Legaliteten artikuleras ge-
nom den arbetsbeskrivning som finns och som visar att specialpedagogen 
har mandat från huvudmannen att genomföra sitt uppdrag. Legitimitet arti-
kuleras som frånvaro av densamma. Med det menar jag att lärarnas syn-
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liggjorda förväntningar på den centralt anställda specialpedagogen ger ut-
tryck för motstånd mot hennes yrkesutövande. Motståndet från lärarna arti-
kuleras även som hinder för specialpedagogen att genomföra sitt uppdrag i 
enlighet med huvudmannens intentioner. Beskrivningen ger uttryck för en 
kamp om vem som har makten att bestämma specialpedagogens uppgifter. 
Avgörande för specialpedagogens möjligheter att genomföra sitt uppdrag 
synliggörs som en fråga om överensstämmelse i frågan om legalitet och legi-
timitet. Ett förslag till lösning har av en rektor uttryckts i det att hon föreslog 
att skolan borde ha tillgång till både en utbildad speciallärare och en ut-
bildad specialpedagog. Deras roller och arbetsuppgifter skulle särskiljas 
men komplettera varandra.   

7. Kunskapande procedurer som frigörande, kritiskt 
villkor 
Det är inte enbart uttalanden från nätverksträffarna som synliggjort att de 
gemensamma samtalen har haft betydelse för specialpedagogerna på olika 
sätt. Det har även synliggjorts i de förändringsarbeten som har iscensatts i 
några kommuner och som samtal 22, beskrivet nedan, är exempel på, eller 
genom processhandledning över tid som samtal 10, 11 och 12 är exempel 
på118. I dessa samtal synliggörs det jag har valt att benämna för ’kunskapan-
de procedurer’ och som jag, i likhet med ’specialpedagog som länk’, har valt 
att kalla för frigörande kritiskt villkor. Frigörande därför att de kunskapande 
procedurerna har lästs som ett resultat av medvetet iscensatta yrkes-
gruppssamtal över tid och att detta har synliggjorts som möjlighet att 
iscensätta deliberativa samtal i en (special)pedagogisk verksamhet. Att 
benämna ’kunskapande procedurer’ för kritiskt beror på att det inte är själv-
klart för specialpedagoger att det i deras arbetsuppgifter ska ingå sådant som 
nätverksträffar, gemensamma yrkesgruppssamtal eller handledning. Arbetet 
förväntas ofta vara riktat direkt med barn och ungdomar.  
 

Förvaltningschef: Man har diskuterat specialpedagoger och speciallärare, ar-
bete riktat mot elever kontra handledning. Det finns det olika åsikter om. 
Cissi: Speciellt när det blir neddragningar och låg bemanning. Då skriker 
man efter speciallärare (Ur intervju med specialpedagog och förvaltnings-
chef, 31/1 2005). 
 

I de avslutande raderna till kapitel 5, där nätverkträffarna presenterades och 
kommenterades, ställdes frågan om specialpedagogers medverkan i nätverk-
träffar har synliggjorts i de samtal de har beskrivit. I flera av de redan be-
skrivna samtalen har deltagandet i nätverksträffarna synliggjorts. I detta sista 
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118 Samtal 10 är beskrivet i kapitel 6 och samtal 11 ovan i detta kapitel. Av utrymmesskäl 
redovisas inte samtal 12. 



avsnitt om kritiska villkor uppmärksammas två samtal. Dessa synliggör del-
tagandet i nätverksträffarna på ett annat sätt än i tidigare beskrivna samtal. 
Här synliggörs det genom de kunskapande procedurer som kommer till ut-
tryck. Därmed sammanlänkar jag den ena bärande delen som samtalsanaly-
serna har utgjort med den andra bärande delen i projektet – nätverksträffar-
na.  

Exemplifiering i samtal 22 och 8 
Samtalsbeskrivningarna som nu följer synliggör att en medvetenhet om kun-
skapande procedurer skapar möjligheter för att utveckla deliberativa samtal i 
(för)skolan. Det första samtalet, nr 22, beskriver hur en specialpedagog 
iscensätter kunskapande procedurer hos ett arbetslag. Det andra samtalet, nr 
8, synliggör att kunskapande procedurer i nätverksträffarna har haft betydel-
se för den specialpedagogens (S 8:s) förhållningssätt.  

Samtal 22 
Samtal 22 genomfördes hösten 2005. S(22) värderade detta som ett bra sam-
tal. Det har kategoriserats som strategiskt förståelseorienterat. Detta samtal 
kan jämföras med samtal 21 beskrivet i kapitel 6. Jag menar att förhållnings-
sättet som synliggörs i samtal 22 kan ses som motsatsen till vad som har 
artikulerats i samtal 21. Båda samtalen beskriver arbetslag som hade pro-
blem med ett barn i förskolan men de båda samtalen synliggör olika ingång-
ar; samtal 21 initierades av en förälder och samtal 22 av arbetslaget. I samtal 
21 synliggörs hur förhållningssättet artikulerades som problem- och individ-
orienterat, medan samtal 22 synliggör en möjlighets- och förståelseoriente-
rad procedur. Anledningen till samtalet beskrev S(22) på följande vis. Vår-
terminen 2005 ringer personal från ett av våra kooperativ. De är bekymrade 
över en pojke i gruppen som ”ställer till det” för sig bland annat med att 
säga ”fula ord”. Man vill ha observation av situationen, hjälp med vad man 
säger till andra föräldrar och handledning,  

S(22) besökte förskolan för ett första besök. Hon menade att det behövdes 
personalsamtal kring förhållningssätt, föräldrasamtal, fler observationer av 
samspel och lekförmåga. S(22) hade samtal med arbetslaget då det diskute-
rades åtgärder och förslag på förhållningssätt. Personalen erbjöds en utbild-
ningsdag under hösten vilket de, enligt S(22), tog emot positivt. Nedan be-
skriver S(22) utbildningsdagen. Samtalet är uppdelat i fem utsagor. 

Specialpedagog beskriver samtal 22  
1 Syftet med dagen är att vi vill ”lyfta upp” personalen från golvet för att titta på 
deras organisation från ett annat perspektiv för att sedan återknyta till verksamheten 
på golvet, tanken är att knyta teori till praktik. 
2. Vi börjar dagen med att gå igenom samtalsregler och att det är tillåtet att säga 
pass. 
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3. Därefter diskuterar vi utifrån artiklar vi läst innan. De handlar om barnsyn, syn på 
lärande och kunskapssyn allt utifrån uppdraget i Lpfö-98. 
Personalen ”hjärnstormar” utifrån synen på det livslånga lärandet. Frågan till dem 
är: ”Vad vill du packa i barnets livsryggsäck?” 
Vi går laget runt och alla formulerar sig med enstaka ord. Därefter får var och en 
välja tre ord som de ska formulera i meningen ”Jag vill packa…”. 
Nästa steg blir en diskussion kring frågorna: 
• Vad packar vi på [namn på förskola] i livsryggsäcken?  
• Hur syns det?  
• När sker det?  
• Hur gör vi?  
• Vilka möjligheter ger du till detta?  
• Vilken förebild är du? 
Arbetslaget enas om tre ord som ska märkas i deras verksamhet: Kärlek, Självkäns-
la, Trygghet.  
Nästa steg är frågan: ” Hur packar jag kärlek, självkänsla, trygghet”, ”Vad gör jag 
för att det ska märkas i verksamheten?” 
Diskussionen sätter myror i huvudet på deltagarna och det märks tydligt att de blir 
inspirerade. 
Efter lunchen börjar vi prata om miljön och hur man använder sina lokaler. Utnyttjar 
man rummen på bästa sätt? Hur ska de användas för att skapa lugn och inspirera till 
lek? 
4. Vi lämnar dem för att de på egen hand ska diskutera lokalerna. 
Innan dagen är slut återträffas vi och när de lämnar oss har de på papperet möblerat 
om sin förskola. Idag är delar av lokalen ommålad och material och rum har föränd-
rats. Vår förhoppning är också att de fortsätter diskussionerna kring arbetssätt. 
 
S(22):s tankar (utsaga 5): 
• Vi märker i det här arbetet hur viktigt det är med personal som är positiva och 

verkligen vill ha förändring. 
• För att en utbildningsdag ska bli bra måste vi som ledare noga ha tänkt igenom 

syftet. 
• Det blir tydligt för oss hur viktigt det är att arbeta med vuxna runt ett barn och 

påverka deras förhållningssätt. 
• Det gäller att vi får tid till en process. 

Samtal 8 
I samtal 8 synliggörs att S(8):s tagit intryck av nätverksträffarna. Samtalet 
genomfördes våren 2005. Samtal 8 har blivit kategoriserat som ett strategiskt 
men förståelseorienterat samtal. Samtalsdeltagare var S(8), mamma, rektor 
och en förskollärare. Syftet med samtalet var att diskutera vilken skolgång 
som skulle kunna vara bäst för en pojke till hösten. Samtalet är uppdelat i 18 
utsagor men nedan redovisas bara delar av samtalet relevanta för att syn-
liggöra S(8):s förhållningssätt i samtalet som ett resultat av kunskapande 
processer i nätverksträffar. 

Specialpedagog beskriver samtal 8 
2. Jag började med att presentera mig och som jag uppfattade mitt uppdrag. Att vara 
en samtalspartner och ha en öppen diskussion om pojkens behov och förutsättning. 
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S(8) bad därefter mamman att berätta om sin son. 

 
3. Hon blev tyst och frågade sedan vad jag menade.  
4. Så jag berättade att jag sett honom vid några tillfällen men att jag var mycket 
intresserad av hennes bild utifrån att barn – och även vi vuxna – kan fungera olika 
beroende på var vi är och tillsammans med vem. 
5. Hon började berätta med värme om sin son. Vilka sidor hon såg, jämförde med 
syskon och berättade också vilka problem hon ser att han har. 
6. Jag kunde ställa följdfrågor som: berätta mer.. Kan du beskriva mer vad som 
hände? Kan du se vilka behov han har? Vad krävs för det? Hur gör du hemma? Vad 
fungerar? Vad fungerar inte? Vad är han duktig på? Hur kan man använda det bätt-
re? 
7. Hon berättade om vilka stora svårigheter de har hemma.  
8. Jag ställde frågan till personalen om de kände igen samma typ av svårigheter, vad 
de gör då och vad som fungerar och det som inte fungerar.  
9. Vi kunde enas om de problem pojken har, vilka behov han har utifrån detta, vilket 
stöd personalen behöver och vilket stöd mamman/föräldrarna behöver.  
 
Vid samtalet beslöts att pojken skulle börja år 1 och S(8) erbjöd personalen 
processhandledning.  
 
12. Eftersom denna typ av problembarn (mycket utagerande, slår både kamrater och 
personal) säkerligen kommer att dyka upp igen och personalen behöver träna på att 
vara mer bestämd. Nu frågar de bara barnen ”varför gör du så”?  

 
S(8) beskriver att hon handlade annorlunda i detta samtal mot tidigare.  
 
13. Vems är sanningen? Vem har tolkningsföreträde? Hur tolkar vi det vi ser? Hur 
mycket tror vi att vi ser och vet hur föräldrar har det hemma? Vi måste utgå från att 
de flesta gör sitt allra bästa. Personalen var lite fundersam efteråt men tyckte spon-
tant att de lärt sig mycket av mitt förhållningssätt till mamman. De hade aldrig förr 
tänkt på att låta föräldrar börja beskriva hur en morgon hemma kan se ut. Eller hur 
det går till vid matbordet. Eller hur sänggåendet är. De sa själva att de alltid bara 
talat om ”hur det borde vara…” 
14. De var lite frustrerade över att inte fått möjlighet att berätta allt som hänt sista 
veckan. Jag ställde då frågan: varför kändes det så viktigt? 
– Jo, för att de ska veta hur han är! 
– Har ni berättat det förut?  
15. Tror ni att de inte förstår hur det är med tanke på vad hon berättade hur det är 
hemma? Om det känns viktigt att få säga det högt; kan ni berätta för mig? Vilket de 
gjorde…Så frågade jag om det kändes bättre vilket det gjorde och när jag ställde 
frågan vilket som var viktigast; säga det till mamman eller avlasta sig till någon 
annan. 
16. Då säger den ena: Oj, vad mycket jag lärde mig nu! Det är inte alls viktigast att 
få säga det till föräldrar utan kanske det räcker att vi pratar med varann. Vi kanske 
ska sluta med att berätta precis allt… 
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 Förståelseorienterad expert och samtalspartner 
S(22) och S(8) ger på olika sätt uttryck för att vara experter i specialpedago-
gik och i samtalsmetodik. I utsaga 1 synliggör S(22) en expertroll då hon 
uttrycker att hon vill .. ”lyfta upp” personalen från golvet. I utsaga 2 artiku-
lerar hon att hon är ledare och ger även uttryck för kunskap kring samtalsme-
todik – …att gå igenom samtalsregler och att det är tillåtet att säga pass. 
Båda specialpedagoger synliggör att ett strategiskt förhållningssätt är viktigt 
i samtal men på olika vis. S(22) genom att i utsaga 5 poängtera vikten av att 
ha ett syfte med samtal i (för)skolan – För att en utbildningsdag ska bli bra 
måste vi som ledare noga ha tänkt igenom syftet. Det blir tydligt för oss hur 
viktigt det är att arbeta med vuxna runt ett barn och påverka deras förhåll-
ningssätt. S(8) synliggör ett annat slags strategi, en metodisk strategi. Hon 
ger uttryck för att medvetet arbeta med frågor och ett förståelseorienterat 
förhållningssätt. Exempelvis synliggörs denna strategi i samtal 8, utsaga 8 – 
Jag ställde frågan till personalen om de kände igen samma typ av svårighe-
ter, vad de gör då och vad som fungerar och det som inte fungerar. S(8) ger 
i utsaga 4 uttryck för kunskap om olika subjektspositioner och vad det kan 
ha för betydelse i ett samtal – Så jag berättade att jag sett honom vid några 
tillfällen men att jag var mycket intresserad av hennes bild utifrån att barn – 
och även vi vuxna – kan fungera olika beroende på var vi är och tillsam-
mans med vem. 

S(22) synliggör en yrkesroll som pedagogisk utvecklingsledare med man-
dat att bedriva utbildning. S(8) ger uttryck för en yrkesroll framförallt som 
handledare och samtalspartner. Genom de frågor hon ställer blir både mam-
ma och personal delaktiga i problemformuleringen. Den handledande rollen 
blir tydlig i det att hon använder samtalet som en modell för lärarna – Perso-
nalen var lite fundersam efteråt men tyckte spontant att de lärt sig mycket av 
mitt förhållningssätt till mamman. De hade aldrig förr tänkt på att låta för-
äldrar börja beskriva hur en morgon hemma kan se ut. Eller hur det går till 
vid matbordet. Eller hur sänggåendet är. De sa själva att de alltid bara talat 
om ”hur det borde vara…” (samtal 8, utsaga 13).  

 Möjligheter för argumentation på lika villkor   
Båda samtalen konstruerar samtalsdeltagarna som kompetenta personer och 
båda samtal synliggör ett delaktighetsperspektiv. I samtal 22 synliggörs det i 
utsaga 3 – Vi går laget runt och alla formulerar sig med enstaka ord. Däref-
ter får var och en välja tre ord som de ska formulera i meningen ”Jag vill 
packa…”. I samtal 8 synliggörs det i utsaga 6 genom att S(8) låter mamman 
börja berätta om sin son och att därefter ställa frågor: Kan du beskriva mer 
vad som hände? Kan du se vilka behov han har? Vad krävs för det? Hur gör 
du hemma? Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad är han duktig på? Hur 
kan man använda det bättre? 
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Möjligheter artikuleras i samtal 22, utsagorna 3 och 4, genom att samtalet 
lyfts från individnivå till organisationsnivå och pedagogisk verksamhet. 
Samtalet artikulerar en tydlig strategi genom att deltagarna har läst texter till 
dagen och genom att S(22) synliggör en samtalsmetodik. Denna strategi, 
som samtidigt ger uttryck för ett deliberativt förhållningssätt, visar att det är 
möjligt att förena strategi med möjlighet för samtalsdeltagare att argumente-
ra på lika villkor.  

Samtal 22 och 8 – sammanfattande kommentarer 
Ett strategiskt förhållningssätt har synliggjorts hos både S(8) och S(22) i 
deras samtalsbeskrivningar. De har båda uttryckt att de strävat mot attityd-
förändring hos personalen genom sitt förhållningssätt i samtalen. Båda har 
uttryckt en vilja till gemensamt meningsskapande och har synliggjort ett 
förståelseorienterat, deliberativt förhållningssätt. S(22) ger uttryck för en 
parallellprocess till nätverkträffarna och S(8) exemplifierar på vilket sätt hon 
har tagit intryck av de gemensamma samtalen. S(8) har synliggjort hur hon 
har förskjutit sin roll från rådgivare till kvalificerad samtalspartner – att låta 
föräldrarna börja berätta – Så bad jag mamman: Berätta om din son! Hon 
blev tyst och frågade sedan vad jag menade (samtal 8, utsaga 3) och att där-
efter samtala om samtalet med personalen – Personalen var lite fundersam 
efteråt men tyckte spontant att de lärt sig mycket av mitt förhållningssätt till 
mamman. De hade aldrig förr tänkt på att låta föräldrar börja…/…/De sa 
själva att de alltid bara talat om ”hur det borde vara…”(samtal 8, utsaga 
13).  

Sammanfattning av kunskapande procedurer som 
kritiskt villkor 
S(8) synliggör i utsaga 13 hur hon har tagit intryck av de teoretiska resone-
mang kring Habermas argumentationsteori och det deliberativa samtalet som 
förts under nätverksträffarna. Utsaga 13 – Vems är sanningen? Vem har 
tolkningsföreträde? Hur tolkar vi det vi ser? Hur mycket tror vi att vi ser och 
vet hur föräldrar har det hemma? – föregicks av följande sats, nedskriven i 
S(8):s loggbok: Det jag kände blev annorlunda var att jag använde mycket 
av [NN:s119] funderingar.  

Samtal 22 skiljer sig från tidigare beskrivna samtal genom att det beskri-
ver en utbildningsdag. En parallellprocess till nätverksträffarna synliggörs. 

                               
119 S(8) nämner namnet på den professor som var med vid ett antal nätverksträffar. Vid ett 
gemensamt samtal hade talet om sanning, vem ’äger’ sanningen och tolkningsföreträde disku-
terats. Det var detta samtal S(8) refererade till. 
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Vid nätverksträff ett och två hade det deliberativa samtalet diskuterats. Vid 
träff fem och sex hade miniföreläsningar om Habermas hållits. Vid den fjär-
de nätverksträffen berättade S(22) om en påbörjad planering av en utbild-
ningssatsning för all personal i förskolan i den kommun där S(22) var verk-
sam. Utbildningen genomfördes under läsåret 2006/07. Hur S(22) tänkte sig 
denna utbildning exemplifierades genom samtal 22. Det har inte varit möjligt 
att avgöra om utbildningssatsningen varit ett direkt resultat av nätverksträf-
farna eller om tanken hade funnits hos S(22) redan tidigare. Det är dock rim-
ligt att anta att nätverksträffarna inspirerat S(22) att genomföra utbildningen 
på det sätt som samtal 22 exemplifierar. S(22), som i slutet av varje termin 
har skrivit en utvärdering över genomfört arbete, har alltid formulerat nya 
mål för kommande termin. Inför hösten 2005 hade följande mål formulerats 
vilket tydligt synliggjorde att S(22) tagit intryck av nätverksträffarna: Att få 
igång det deliberativa samtalet ute i förskolorna120.  

Beskrivningarna har synliggjort att tydlighet och att arbeta långsiktigt 
utifrån en medveten iscensatt procedur har varit viktigt i arbetet. Ett pro-
fessionellt handlande kommer till uttryck genom att S(8) uttrycker vilka 
uppgifter hon har – Jag började med att presentera mig och som jag uppfat-
tade mitt uppdrag. Att vara en samtalspartner och ha en öppen diskussion 
om pojkens behov och förutsättning (samtal 8, utsaga 2). Det framstår som 
betydelsefullt med en förmåga att tydliggöra sin speciella yrkesfunktion. 

Sammanfattning och slutsatser 

Det kommunikativa perspektivet och specialpedagogens 
yrkesroll 
Resultaten av samtalsanalyserna har visat att ett övergripande villkor för 
deliberativa samtal i förskola och skola är att utgå från ett kommunikativt 
perspektiv. Perspektivet har demonstrerats i det att  

 
1. de (teoretiska) villkoren, beskrivna i tabell 7, har blivit synliggjorda.  
2. kunskap om dessa villkor har artikulerats som avgörande för möjlighe-

ten att använda ett medvetet kommunikativt perspektiv i en samtalssitua-
tion.  

3. ett medvetet kommunikativt perspektiv har synliggjorts som kunska-
pande procedurer. Dessa procedurer har i sin tur setts som resultat av 
gemensamma kunskapande samtal förda över tid121. 

                               
120 Ur en specialpedagogs utvärdering av den egna verksamheten, vårterminen 2005. 
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121 Jfr Biesta (2007) där han definierar kommunikationsprocess som ”en process av deltagan-
de i en gemensam aktivitet” (s. 45). 



 
I tabell 7 beskrivs de (teoretiska) och pragmatiska villkor som möjliggör 
deliberativa samtal mellan specialpedagog, föräldrar, barn, ungdomar och 
vuxna samt kollegor inom förskola och skola och som jag funnit då jag har 
analyserat 54 samtal. I denna avhandling har jag redogjort för de (teoretiska) 
villkoren (s. 166). Där framgår varför jag har valt att sätta begreppet ’teore-
tiska’ inom parentes. Tabell 7 samt den efterföljande frågan – Vad krävs för 
att specialpedagogen ska kunna uppfylla villkoren i en (för)skolekontext? – 
kan läsas som en sammanfattning av kapitel 6 och 7 och visar att villkor för 
deliberativa samtal i en (för)skolkontext inbegriper aspekter som ’yrkesroll’ 
och ’gemensamma samtal’.     

Tabell 7: (Teoretiska) och pragmatiska villkor för deliberativa samtal i (för)skola. 

(Teoretiska) villkor Pragmatiska villkor 
• (För)skolan vinnlägger sig 

om att få till stånd en så 
jämlik talsituation som möj-
ligt. 

•  En förmåga att ’sätta ord’ 
på kommunikativ kompe-
tens. 

• I förväg uttänkta strategier 
kan omprövas. 

• Lösningsförslag och uttänk-
ta lösningar är förhandlings-
bara. 

• Gemensamma diskussioner 
kring lösningsförslag förs. 

• Argumentation och resone-
rande för och emot tillåts. 

• Deltagarna lyssnar på var-
andra. 

• Deltagarna respekterar var-
andra och visar förtroende. 

• Deltagarna är uppriktiga 
mot varandra  

men 
• om det finns en avsikt med 

en så kallad skymd upprik-
tighet är det för att skapa 
förståelse (’vänlig’ strategi). 

• Berätta vad specialpedago-
gens roll är i samtalet. 

• Förstå vikten av tydlighet. 
• Vara medveten om att plat-

sen för samtalet har betydel-
se. 

• Starta samtal med en ’run-
da’ vilket betyder att alla 
ges möjlighet att yttra sig. 

• Ställa hur-frågor istället för 
varför-frågor.  

• Ge utrymme för ’tanketid’. 
• Sammanfatta vad som har 

blivit sagt. 
• Formulera en ’minsta ge-

mensamma’ uppfattning. 
• Iscensätta kunskapande 

samtal. 
• Skapa flerstämmighet i pro-

cessen. 
• Våga gå i motstånd. 
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Vad krävs för att specialpedagogen ska kunna uppfylla villkoren i en 
(för)skolkontext? 

• Rollen kräver kommunikativ, pedagogisk kompetens. Den kommu-
nikativa kompetensen handlar om en medvetenhet om att ord och 
begrepp kan förstås på olika sätt. Den pedagogiska kompetensen 
handlar om sättet att förhålla sig till denna vetskap i en situation av 
samverkan eller samarbete.  

• Att kunna kommunicera kunskap och att argumentera för en hand-
ling, som anses som rätt och riktig i situationen (omdöme, etiska 
överväganden). 

• En rektorsroll som på ett aktivt och medvetet sätt låter specialpeda-
gogen använda sin kommunikativa och pedagogiska kunskap. 

Slutsatser 
Jag har i denna studie utgått från specialpedagogens yrkesroll och funnit ett 
frigörande, kritiskt villkor för deliberativa samtal i förskola och skola relate-
rat till yrkesrollen. Den rollen har synliggjort specialpedagogen som länk, 
medlare eller ’facilitator’. I enlighet med de villkor som formulerats i tabell 
7 kan det vara befogat att tala om en Kommunikativ Specialpedagog. 

Samverkan mellan olika myndigheter och organisationer, mellan olika yr-
kesgrupper i (för)skolan liksom mellan hem och (för)skola är nödvändigt sett 
ur ett specialpedagogiskt perspektiv. En specialpedagogisk yrkesroll som 
länk mellan dessa olika samverkansparter har visat sig som en möjlighet till 
deliberativa samtal mellan hem och (för)skola. Det har artikulerats möjlighe-
ter för föräldrar att föra sin talan och att argumentera för och emot olika lös-
ningsförslag med hjälp av en specialpedagog. I figur 6 visualiseras yrkesrol-
len som kommunikativ specialpedagog. 

 

 
Figur 6. Specialpedagogen som länk, medlare, ’facilitator’ – en Kommunikativ Spe-
cialpedagog. 
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En specialpedagogisk yrkesroll, ett kommunikativt perspektiv och med-
vetet iscensatta kunskapande procedurer ses som nödvändigt för att 
samverkan och/eller samarbete ska kunna ske med utgångspunkt taget i 
ett förståelseorienterat och deliberativt förhållningssätt. 
 
Det kommunikativa perspektivet i en (för)skolekontext inbegriper en förmå-
ga att bedriva (special)pedagogik så att andra förstår. Det betyder att det ses 
som betydelsefullt att synliggöra och samordna olika perspektiv och sätt att 
förstå122. De villkor som har formulerats har synliggjort att det är nödvändigt 
att lägga till ytterligare några krav och förmågor – en metanivå.  

 
• Det krävs ett kommunikativt perspektiv på både organisations-, 

grupp- och på individnivå. 
• Specialpedagogen måste ha en förmåga att navigera mellan olika sätt 

att tala om barn/ungdomar och vuxna i behov av stöd men behöver 
vara medveten om att det är det han/hon gör. Det betyder att det 
finns kunskap om olika perspektivs varierande sätt att tala om 
barn/ungdomar och vuxna i behov av stöd123.  

• Det krävs förmågor hos specialpedagogen att handla kommunikativt 
på flera nivåer. De formuleras i tabell 8 som förmågor på organisa-
tions-, grupp- och på individnivå. 

Tabell 8: Specialpedagogens yrkesroll – Förmåga att handla kommunikativt på flera 
nivåer. 
Organisationsnivå Gruppnivå Individnivå 
Förmåga att kommunice-
ra förskolans och skolans 
kultur, verksamhet och 
behov utåt mot andra 
myndigheter, organisa-
tioner, verksamheter och 
yrkesutövare. 

Förmåga att kommu-
nicera innehållet i 
förskolans och skolans 
verksamhet och orga-
nisationen.  

Förmåga att kommu-
nicera lärande och 
kunskapande – det vill 
säga metareflektera –
med barn, ungdomar, 
vuxna, kollegor etc.  

 
• Det krävs en organisation som möjliggör samarbete och en yrkesroll 

som Kommunikativ Specialpedagog. 
 
 

                               
122 Jfr Biesta (2007) 
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8. Diskussion 

Inledning 
Avhandlingen bygger på frågeställningar som har uppstått ur en personligt 
upplevd specialpedagogisk praktik, berättelser som delgivits mig (ett exem-
pel visas i inledningen om Hugo) och de läsningar jag har gjort av bland 
annat Helldin (1998, 2007), Hjörne (2004), Sivertun (2006) och Backlund 
(2007). Trots (för)skolans vilja att skapa delaktighet genom att bjuda in för-
äldrar och barn/ungdomar till gemensamt beslutsfattande i exempelvis barn-
grupps- och elevvårdskonferenser uppfattar många familjer inte alltid att de 
är delaktiga i de beslut som fattas (ibid.). Att närvara vid beslutsfattande är 
inte detsamma som att vara delaktig. Delaktighet kräver mer än så. Det krä-
ver bland annat allas rätt att kunna och våga säga vad man vill, vilket i sin 
tur kräver situationer fria från makt och tvång. Som framgått av teorikapitlet 
är dessa krav villkor för kommunikation i enlighet med vad som betonats av 
både Habermas (1995/1981) och Freire (1972) och utgör också kärnan i idén 
om det deliberativa samtalet (Roth, 2003, 2004, 2006; Englund, 2003, 2004, 
2007).  

Syfte och slutsatser 
Syftet med avhandlingen har varit att beskriva villkor för möjligheten att 
genomföra deliberativa samtal i en (för)skolekontext. Det övergripande syf-
tet var att detta skulle bidra till en tydligare definition av specialpedagogens 
kunskapsområde. Jag antog att ett tydligare definierat kunskapsområde skul-
le ha betydelse för specialpedagogens professionalisering, vilket i sin tur 
antogs ha betydelse för möjligheten att iscensätta deliberativa samtal. 

Empirin har visat att villkoret för att genomföra deliberativa samtal i en 
(för)skolekontext är att utgå från ett medvetet kommunikativt perspektiv. I 
denna avhandling betyder det att det finns både teoretisk och pragmatisk 
kunskap om hur samtal kan genomföras på lika villkor och på olika nivåer 
(se s. 223-226). Empirin har vidare visat att specialpedagoger som synlig-
gjort kommunikativa pedagogiska kompetenser, liksom en förmåga till etis-
ka överväganden, har skapat möjligheter till deliberativa samtal. För att deli-
berativa samtal ska få genomslag i en (för)skolekontext, hävdar jag att det 
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krävs en professionell (special)pedagogisk yrkesroll som ges möjlighet att 
fokusera kunskapande procedurer som utgår från ett medvetet kommunika-
tivt och pedagogiskt handlande.  

Ett medvetet förhållningssätt avhandlingen igenom har varit att textpre-
sentationen ska spegla en systematik i sin uppbyggnad. De avhandlingsspe-
cifika begrepp, som förekommer i slutkapitlet, har alla förklarats tidigare i 
avhandlingen. Exempel på sådana begrepp är konstruktion, synliggöra, fram-
gångsorienterad och förståelseorienterad. Innan jag diskuterar resultaten, och 
vad mina slutsatser kan betyda för (special)pedagogisk verksamhet i förskola 
och skola, gör jag en tillbakablick på studiens konstruktion, dess teoretiska 
utgångspunkt, metoder och genomförande.  

Studiens konstruktion 

Habermas teori i ett (special)pedagogiskt sammanhang 
Denna studie iscensattes som ett förnyelseprojekt där jag utgick från det 
deliberativa samtalet. Jag valde Habermas argumentationsteori som teoretisk 
utgångspunkt eftersom det deliberativa samtalet omsätter Habermas teori i 
en pedagogisk verksamhet. Framförallt gäller det betoningen av procedur 
vilket var vad jag tog fasta på. Men Habermas visade sig vara användbar i 
fler avseenden än som förståelsegrund för det deliberativa samtalet. Hans 
språkfilosofiska rollteori blev användbar för mitt sätt att förstå den special-
pedagogiska yrkesrollen som en konstruktion. Genom att han betonar sam-
bandet mellan ett yttre och ett inre – utan att förneka existensen av en yttre 
verklighet – ansåg jag det möjligt att förena Habermas teori med den av Li-
nell (2006) beskrivna socialkonstruktionistiska idén om verkligheten som 
konstruerad. Det vill säga verkligheten finns där ute men människors sätt att 
förstå verkligheten blir olika därför att det yttre alltid förstås i förhållande till 
egna upplevelser och erfarenheter vilket i sin tur är beroende av att vi blir 
medvetna om oss själva genom ”den Andres subjektiverande  blickar” (Ha-
bermas 2007a, s. 19). Detta är viktig specialpedagogisk kunskap och en 
medvetenhet härom är avgörande för förståelseorienterade samtal.  

Habermas teori har också varit användbar då jag utarbetade en analysmo-
dell. Genom den har jag utvecklat Habermas kunskapsteori – det vill säga 
hans teori om det kommunikativa handlandet, om giltighetsanspråken; san-
ning, riktighet och uppriktighet, och om rationalitet; strategiskt, normativt 
och expressivt/dramaturgiskt handlande − till ett empiriskt instrument för att 
undersöka vad samtal, beskrivna av specialpedagoger, innehöll.              
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Metoder och genomförandet – en tillbakablick  
De metoder som har använts har resulterat i ett brett empiriskt material: Ge-
mensamma samtal genomförda i nätverksträffar, samtal som specialpedago-
ger deltagit i på sina respektive arbetsplatser − beskrivna i loggböcker − 
intervjuer och synpunkter framförda i ett webbaserat diskussionsforum. De 
så kallade ’loggbokssamtalen’ har varit mitt primära analysmaterial men 
övrigt material har också använts för att belysa resultatet. Jag har använt mig 
av en iscensättande aktionsforskningsansats i det att jag som forskare varit 
drivande i ett projekt men med ett förhållningssätt som bygger på att forska-
re och praktiker lär av varandra i ett demokratiskt samspel (Johannisson, 
2003; Hansson, 2003).  

Kunskapande samtal i nätverksträffar  
Den sammanhållande delen i mitt projekt var nätverksträffar för specialpe-
dagoger verksamma i förskolor och/eller skolor. Avsikten med träffarna var 
att genom yrkesgruppssamtal stärka specialpedagogers yrkesidentitet124. En 
stärkt yrkesidentitet såg jag som avgörande för specialpedagogers möjlighet 
att argumentera för att deras arbetsuppgifter delvis är av annat slag än den 
traditionella speciallärarens. Intervjuer med specialpedagoger och deras che-
fer visade att en del av cheferna hade oklara uppfattningar om specialpeda-
gogers och speciallärares olika roller och arbetsuppgifter medan andra gav 
uttryck för att vara väl insatta i frågan. Det har också utryckts, både i inter-
vjuer och i gemensamma samtal under nätverksträffar, att oklarheter eller 
sammanblandning beträffande de båda yrkesrollernas funktioner kan vara 
anledningar till misstroenden yrkesgrupper emellan.  

Det fanns alltså en avsikt med träffarna och av den anledningen introdu-
cerades begreppet deliberativa samtal. Dess pedagogiska grundidé och vad 
som beskrivs som karaktäristiskt i ett sådant samtal användes som ’språng-
bräda’. Metaforen ’språngbräda’ används eftersom samtal om deliberativa 
samtal ledde till att en kortare föreläsning om Habermas’ argumentationsteo-
ri hölls vilket i sin tur ledde vidare till medvetet kunskapande procedurer. De 
procedurer, som synliggjorts i några av specialpedagogernas loggböcker, ser 
jag delvis som resultat av de utvecklingssituationer som förekom under det 
första året125 men också som resultat av de kunskapande samtal över tid som 
nätverksträffarna är exempel på.  

Att specialpedagogerna, efter att ha deltagit i nätverksträffar i över två år, 
gav uttryck för kunskapande126 står i samklang med Anderssons (2007) 
forskningsresultat. Hon visade på ”pedagogers möjlighet att upptäcka alter-

                               
124 Se Bilaga 1. 
125 Situationer av utbildning förekom under träffarna 1, 2, 5 och 6. 
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126 I kapitel 5 har jag redogjort för nätverksträffarnas betydelse för de deltagande specialpeda-
gogerna. Samtal 22 och 8 i kapitel 7 visar också på ett kunskapande.  



nativ och att det går att göra förändringar i arbetet” (ibid. s. 202) då en yr-
kesgrupp möts och samtalar över tid.  

Nätverksträffarnas betydelse beträffande värdering av samtal 
Den första forskningsfrågan jag ställde mig då projektet startade var − Vad 
har synliggjorts i samtal, beskrivna av specialpedagoger, som de själva har 
värderat som bra respektive mindre bra samtal? Inledningsvis var värdering-
arna viktiga för mig eftersom jag ville förstå hur det kommer sig att special-
pedagoger värderade samtal som de gjorde. Frågan om ’bra’ eller ’mindre 
bra’ samtal slog an tonen för de gemensamma samtalen under nätverksträf-
farna. Vad som inte har kunnat besvaras med ett enkelt ja eller nej är om de 
föreläsningar som hölls och de diskussioner som fördes vid nätverksträffarna 
har haft betydelse för om specialpedagogerna värderade de beskrivna samta-
len som ’bra’ eller ’mindre bra’ samtal. Specialpedagogerna har beskrivit 
sina samtal på varierande sätt och även beskrivit olika antal samtal. Nät-
verksträffarnas betydelse beträffande värdering av samtal har framförallt 
synliggjorts då en och samma specialpedagog har beskrivit flera samtal över 
tid.  

Värderingarna har inte haft någon betydelse för sorteringen av samtal i tre 
grupper – sfr, kfö eller sfö. Den sortering som skedde av samtalen var en 
följd av mina analyser och inte en följd av specialpedagogernas värderingar. 
Dessa har emellertid varit betydelsefulla i den mening att specialpedagoger-
na hade något att utgå ifrån då de skulle välja samtal att beskriva. För mig 
utgjorde de en startpunkt för ett utmanande analysarbete men blev mindre 
viktig ju längre och djupare i analysarbetet jag kom. 

Intervjuer och webbaserat diskussionsforum 
För mig har det varit viktigt att förstå på så många sätt som möjligt. Det 
fanns en yttre ’verklighet’ att relatera alla samtal till och av den anledningen 
genomfördes intervjuer av specialpedagoger i deras verksamheter. Jag inter-
vjuade dem enskilt men även tillsammans med deras chefer. Det sistnämnda 
var viktigt på så sätt att jag fick insikt i verksamheten och en förklaring till 
bakomliggande tankar beträffande den specialpedagogiska organisationen. 
Men det var också viktigt i det avseendet att jag såg en gemensam intervju 
med specialpedagog och hennes chef som en eventuell iscensättare av för-
ändringsarbete beträffande specialpedagogisk verksamhet. Empirin har visat 
att de gemensamma intervjuerna har gett nya insikter till en del av chefer-
na127.   

Det webbaserade diskussionsforumet antogs inledningsvis bli ett forum 
för gemensamma diskussioner över nätet. Det skedde inte i någon större 
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utsträckning. Det som har skrivits där har framförallt använts för att belysa 
nätverksträffarna128 och inte för analys av samtal beskrivna i loggböcker. 

Analysen − Habermas argumentationsteori som pedagogiskt verktyg 
Trots att nätverksträffar har varit en bärande del i projektet har den huvud-
sakliga analysen skett av den andra bärande delen ─ samtal som i huvudsak 
har beskrivits i loggböcker av specialpedagogerna. Det är personliga berät-
telser av samtal de deltagit i och där valet av vad som tagits med eller ute-
lämnats är berättarens medvetna eller omedvetna val. Det betyder att jag inte 
kan säga att de samtal som har beskrivits verkligen har varit kommunikativa 
till sina handlingar eller ej. Däremot går det att säga om de har gett uttryck 
för kommunikativ handling genom de ord och begrepp som har an-
vänts. Det är det sistnämnda som har varit väsentligt för syftet för avhand-
lingen. 

Frågan kan ställas varför jag valde att analysera andras subjektiva berät-
telser och inte bad specialpedagogerna att spela in samtal vilka jag senare 
hade kunnat analysera? För det första hade jag inledningsvis uttryckt ett 
intresse av att jag var intresserad av att ’stärka’ specialpedagogens yrkesroll. 
Det blev därmed betydelsefullt att starta i deras egna berättelser. Beskriv-
ningarna och deras värderingar var viktiga för mig. Det fanns en nyfikenhet 
och en vilja hos mig att ta del av vad specialpedagogerna hade att berätta 
samtidigt som jag var medveten om att det var just deras konstruktioner av 
samtal som delgavs mig. För det andra har tidigare forskning om samtal i 
(special)pedagogiska sammanhang, som till exempel Hjörne (2004) och 
Backlund (2007), använt sig av inspelningsteknik och observationer. Jag 
ville pröva ett annorlunda angreppssätt. 

Min analysmodell har synliggjort hur jag har använt Habermas’ argumen-
tationsteori för att konstruera ett pedagogiskt verktyg. Resultaten av analy-
serna har bidragit till överskridande i betydelse av vad det deliberativa sam-
talet står för − något jag diskuterar i resultatavsnittet nedan − och en utvidg-
ning av Habermas’ argumentationsteori i ett (special)pedagogiskt samman-
hang129.  

Studiens generaliserbarhet    
Den studie som har redovisats har varit en så kallad situationsbaserad studie 
i kommunikativt handlande. Varje samtalssituation är unik vilket kräver 
ständiga etiska ställningstaganden. Frågor som Hur samtalar vi? Hur går 
vi till väga då vi ska komma överens? Förstår vi varandra? Är samtals-
klimatet tillåtande och öppet? måste alltid ställas. Genom att hävda studi-

                               
128 Se kapitel 5. 
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129 På s. 74 diskuterar jag möjligheten av en utvidgad kommunikativ handling. Frågan disku-
teras vidare i resultatavsnittet.   



ens unika karaktär blir det inte möjligt att tala om generalisering om man 
med generalisering menar att A förväntas leda till B. Däremot är själva ge-
nomförandedelen generaliserbar på så vis att den kan utvidgas och vara prak-
tiskt användbar i andra kontexter och med andra aktörer. Det är också möj-
ligt att pröva analysmodellen i andra sammanhang. De synliggjorda teoretis-
ka och pragmatiska villkoren130 är också generaliserbara i den mening att de 
bör gälla för alla samtal som genomförs i en (special)pedagogisk kontext. 
För jag påstår att trots samhällets och (för)skolans föränderlighet är barns, 
ungdomars och vuxnas behov av respekt, tillit och att bli lyssnad på alltid 
lika viktigt. 

Resultatdiskussion 
Jag är intresserad av kommunikation som verktyg för kunskapande och har 
därför studerat professionella samtal och specialpedagogens yrkesroll. Det 
första resultatkapitlet fokuserar den första forskningsfrågan varvid innehållet 
i samtal, beskrivna och värderade av specialpedagoger, belyses. I det andra 
resultatkapitlet har jag fokus på yrkesrollen. Svar ges på den andra forsk-
ningsfrågan på så vis att ett antal villkor för deliberativa samtal formuleras 
redan i kapitel 6. Dessa utvidgas, fördjupas och sammanställs i kapitel 7.  

I avsnittet som följer diskuterar jag de kritiska villkoren och dess konse-
kvenser. För att förstå mitt påstående ovan om att resultaten av analyserna 
synliggör en utvidgning av Habermas argumentationsteori, fördjupar jag mig 
inledningsvis i begreppet strategi och strategiskt handlande. En diskussion 
förs om de konsekvenser som jag menar att benämningen av strategi som ett 
så kallat kritiskt villkor får för (special)pedagogisk verksamhet i förskola 
och skola.    

De synliggjorda kritiska villkoren och dess konsekvenser för 
(special)pedagogisk verksamhet   
Ett antal kritiska villkor har beskrivits som avgörande för möjligheten att 
genomföra deliberativa samtal. Ett sådant villkor har jag kallat för strategi131. 
Det är nödvändigt att diskutera begreppet för att förstå hur det kommer sig 
att flera samtal har definierats som kommunikativa, trots att de givit uttryck 
för strategiskt handlande132. 

                               
130 Se tabell 7 s. 224. 
131 Se slutet av kapitel 6. 
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132 Enligt Habermas (1995/1981) är ett strategiskt handlande inte en kommunikativ handling 
(se exempelvis del I, s. 446).   



Strategi om innehåll eller om procedurer 
Strategi har i samtalsbeskrivningar gett uttryck för att skapa både möjlighe-
ter för och motverka deliberativa samtal. Då strategi som möjlighet har syn-
liggjorts har ett förståelseorienterat förhållningssätt kommit till uttryck. Men 
är det överhuvudtaget möjligt att hävda att samtal gett utryck för att ha varit 
förståelseorienterade trots att beskrivningar har visat strategiskt handlande? 
Jag menar att det är möjligt därför att den strategin som uttryckts har synlig-
gjorts som olika sorters strategi. Exempel på sådana olika strategier är stra-
tegi om innehåll och strategi om procedurer. Det förstnämnda har med 
andra ord handlat om strategi för framgång för (för)skolan och det sist-
nämnda om strategi för gemensam förståelse. Att yrkesföreträdare inför en 
barngrupps- eller elevvårdskonferens i förväg bestämmer vad som ska tas 
upp, undanhållas, vem som ska säga vad och i vilken ordning saker och ting 
ska sägas, har jag exempelvis definierat som strategi om innehåll. Det har 
inte synliggjorts någon flexibilitet eller vilja till att förändra den i förväg 
fastställda inriktningen under pågående samtal. I de strategiska men förståel-
seorienterade samtalen har en strategi kring en i förväg uttänkt procedur i 
syfte att skapa gemensam förståelse kommit till uttryck. 

Strategi som uttryck för makt eller makt för att utmana och förändra  
Som framgått av avsnittet ovan visar både strategi om innehåll och strategi 
om procedurer ett strategiskt handlande. Att handla strategiskt är ett sätt att 
ge uttryck för makt. Förskolans och skolans yrkesföreträdare utövar makt – 
oundvikligen – därför att de företräder en myndighet och har ett uppdrag att 
uppfylla. Men makt kan utövas på olika sätt (Lukes, 2005). Tvång och mani-
pulation är exempel på förtryckande makt medan makt som utövas för upp-
muntran och för att skapa motivation är en frigörande form av makt (ibid.). 
Maktutövning kan också leda till att det inte är någon idé att handla. ’Kon-
sensus’ kring beslut kan vara ett resultat av sådan maktutövning. Med det 
menar jag att föräldrar på en barngrupps- eller elevvårdskonferens kan gå 
med på beslut för att de anser att det inte är någon idé att komma med egna 
förslag. Detta sätt att se på konsensus som ett resultat av maktutövning över 
andra kan jämföras med vad jag ovan skrivit om strategi om innehåll. Kon-
sensus kan också uppnås som resultat av en möjlighetsskapande och frigö-
rande form av makt och kan då jämföras med vad jag ovan skrivit om strate-
gi om procedurer.  

Makt kan således reproducera och bevara maktstrukturer men makt kan 
också utmana och förändra133.  

                               
133 Samtalsbeskrivningarna 4, 5, 25 och 28 har synliggjort utmaning och förändring, det vill 
säga strategi om procedurer. Samtal 4 och 25 är redovisade i kapitel 6 och samtal 5 och 28 i 
kapitel 7. 
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Strategi – konsekvenser för (special)pedagogisk verksamhet 
Vad visar då diskussionen ovan om strategi och om makt ställt i relation till 
(special)pedagogisk verksamhet? Det visar att strategiskt handlande kan 
vara ett villkor för möjligheten att genomföra deliberativa samtal vilket 
innebär att betydelsen av det deliberativa samtalet har överskridits. Nedan 
förklarar jag vad jag menar.  

Det kan ifrågasättas om ett synliggjort strategiskt handlande på en och 
samma gång kan uppfylla det för deliberativa samtal viktiga villkor om allas 
rätt att kommunicera på lika villkor. Empirin har visat att det är möjligt och 
till och med nödvändigt i det sammanhang som förskola och skola utgör. 
Möjligt är det så länge man inte ”smyger med sina avsikter” (Theodorsson, 
2004, s. 27). Det handlar då om ett öppet strategiskt handlande till skillnad 
från ett dolt eller manipulativt134. Nödvändigt är det om det moraliskt känns 
fel att inte göra det (Benhabib, 1992). Det betyder exempelvis att det i ett 
(för)skolsammanhang ibland kan vara nödvändigt att erkänna viss kunskap 
som mer rätt, men bara om det har föregåtts av ett gemensamt menings-
skapande för alla inblandade, vilket betyder att de teoretiska villkoren för 
deliberativa samtal har uppfyllts135! Det betyder också att det ibland kan vara 
nödvändigt för specialpedagogen att handla strategiskt som ett led i att 
förebygga marginalisering.  

Det nödvändiga ’vänliga’ strategiska handlandet 
Frågan kan också ställas om förskola och skola som arena för samtal och 
som en del av en samhällelig kontext bör sträva mot ett kommunikativt 
handlande fritt från strategiskt handlande? Sett till analyserna av samtalen 
har det visat sig att de flesta samtal har synliggjort någon form av strategi 
men att det är den så kallade ’vänliga’ varianten (se s. 104-105) som har gett 
uttryck för ett förståelseorienterat förhållningssätt. Specialpedagogerna gav 
ofta uttryck för att samtal i förskola och skola bör ha ett syfte. I denna studie 
har syfte förståtts som ett strategiskt handlande därför att syftet har gett ut-
ryck för att ha formulerats av en part, det vill säga (för)skolan.  

En annan strategi, som har diskuterats av specialpedagoger och skolleda-
re, är förmöten yrkesutövare emellan före ett samtal där föräldrar ska delta. 
Därmed har en föreställning om harmoni kring samtal i förskola och skola 
som villkor för ett ’bra’ samtal synliggjorts136. I ett deliberativt samtal är det 
viktigt att beakta konfliktperspektivet (Englund, 2003, 2004). Det kan för-
klara varför förmöten som strategi inte visat sig vara garant för ett förståel-
seorienterat samtal. Endast de samtal, som gett uttryck för att ha haft förmö-
ten och beaktat konfliktperspektivet, har synliggjort ett förståelseorienterat 
                               
134 Habermas skiljer på verdeckt (dolt) strategisches Handeln och offen (öppet) strategisches 
Handeln (Habermas, 1995/1981, s. 446). Inget av dem kan dock, enligt Habermas, vara en 
kommunikativ handling.    
135 Se kapitel 6. 
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förhållningssätt. Samtalsbeskrivningar137 har visat att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att före en barngrupps- eller elevvårdskonferens, eller annat möte 
där beslut ska fattas, samtala med andra yrkesgrupper samtidigt som det 
också är nödvändigt att i förväg samtala med barn och föräldrar utifrån ett 
respekterande och lyssnande förhållningssätt. Syftet med förmötet med andra 
yrkesföreträdare blir således i första hand flerstämmighet och att synliggöra 
olikheter och mindre av överenskommelse om innehållet i samtalet med 
föräldrarna. Syftet med för-samtalet mellan specialpedagog och 
barn/föräldrar blir en strävan mot att utjämna de maktstrukturer som ofrån-
komligen finns i (för)skolan. Förskolans och skolans organisation och dess 
yrkesutövare som maktens representanter kan inte förbises eller nonchaleras. 
Särskilt viktig blir frågan i talet om barn, ungdomar och vuxna i behov av 
stöd. Jag hävdar att slutsatsen av ovanstående diskussion blir att Habermas 
teoretiska utgångspunkter måste utvidgas i en pedagogisk målinriktad 
verksamhet. 

(För)skolans demokratiförberedande uppgift 
Ett demokratiskt samhälle bygger på att medborgare har rätt att säga vad de 
tycker och också kan säga vad de tycker (Roth, 2004). I en skola som strävar 
mot demokrati blir det därför nödvändigt med ett förståelseorienterat för-
hållningssätt i samtal och i handling. Risken för skendemokrati är stor om 
det snabba, tidseffektiva och framgångsorienterade samtalet blir till norm. 
Viktigt att beakta är också att majoritetsdemokrati i ett (för)skolsammanhang 
kan leda till uteslutning eller marginalisering. Att exempelvis skapa elev-
grupperingar där de mest skolmotiverade eleverna får gå i en grupp och de 
mindre skolmotiverade i en annan, kan lätt orsaka protester hos föräldrar 
vars barn hamnar i ’fel’ grupp. Hur hanteras sådana protester om de proteste-
rande är i minoritet? Frågan är intressant att ställa eftersom lärares ”ordina-
tionsrätt” framhålls i betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 
2008:109, s. 208). Det betyder att ”de vanliga lärarna” identifierar inlär-
ningssvårigheter och ”tillkallar den experthjälp som specialläraren kan ge” 
(ibid.). Därefter (min emfas) ska specialpedagogen ”sätta de individuella 
problemen i relation till den aktuella skolsituationen och lärandemiljön” 
(ibid.). Min uppfattning är att en sådan ordning − där ”ordinationsrätt” kan 
föregå ett gemensamt meningsskapande − leder bort från deliberativa, för-
ståelseinriktade och kunskapande samtal.  

I en verksamhet som förskola och skola uppstår oundvikligen situationer 
där skilda uppfattningar och synsätt ställs mot varandra. (För)skolan har att 
hantera detta på ett för alla parter omdömesgillt sätt. Detta betyder, enligt 
Englund (2007a), att det finns en moralisk dimension i (för)skolans verk-
samhet. Den moraliska dimensionen handlar om att ge utrymme för en god, 
meningsskapande kommunikation, det vill säga deliberativa samtal, och är 
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sammanflätad med en föreställning om (för)skolans demokratiförberedande 
uppgift (ibid., s. 12-13). Empirin har visat att en ’tolkande’ specialpedago-
gisk funktion kan vara ett sätt att hantera skilda synsätt. Vad som framstår 
som viktigt är att skapa förutsättningar för specialpedagogen att samtala 
med barn och föräldrar tillräckligt ofta, så förtroendet parterna emellan blir 
på ett sådant sätt att specialpedagogen vid behov kan ’tolka’ åt föräldern. 
Talet om att beakta konfliktperspektivet handlar därför inte enbart om en 
falsk föreställning om att alla har rätt och möjligheter att hävda sina åsikter 
och komma till tals, farhågor som har framförts av Sivertun (2006). Tvärtom 
menar jag att samtalsbeskrivningar138 visar på möjliga vägar till att förena 
konfliktperspektivet med en föreställning om harmoni då det finns en pro-
fessionell yrkesroll i förskola och skola som tillåts att utmana, gå i mot-
stånd mot och förändra invanda strukturer och sätt att handla.  

Misstroende – ett sätt att belysa frågan om professionalism  
Olika kritiska villkor beskrivs i resultatkapitlen. De belyser specialpedago-
gens yrkesroll på varierande sätt. Ett villkor visar att misstroende mellan 
yrkesgrupper utgör hinder för möjligheten att genomföra förståelseorientera-
de samtal. Att synliggöra betydelsen av misstroende som hinder har varit 
ett sätt att belysa frågan om professionalism.  

En professionell yrkesroll kännetecknas av ömsesidighet mellan legalitet 
och legitimitet (Berg, 1999; Colnerud & Granström, 2002). Denna studie 
bekräftar hur viktig denna överensstämmelse är i en verksamhet som försko-
la och skola. En samtalsbeskrivning139 har exempelvis visat på ett legitimi-
tetsproblem genom att klassläraren ville diktera specialpedagogens uppdrag 
varvid denna gav uttryck för att ha gått i motstånd mot klasslärarens krav. 
Enligt Ström (1999) och Malmgren Hansen (2002) har det varit vanligt att 
klasslärare och ämneslärare styrt den specialpedagogiska verksamheten. I 
min studie har specialpedagogisk verksamhet istället ofta visat sig styras av 
långsiktigt planerade verksamhetsmål, formulerade av specialpedagogen 
själv eller av den resursgrupp som specialpedagogen tillhör. Klasslärarna 
har, i dessa beskrivningar, inte har haft den ’ordinationsrätt’ de tidigare haft 
och den ser inte heller ut att ha ersatts med något gemensamt meningsska-
pande.  

En synliggjord professionalism 
Ström (1999), vars avhandlingssyfte visar på flera likheter med föreliggande 
studie men vars informanter hämtades bland speciallärare på ett antal hög-
stadieskolor i Finland, menade att speciallärarna i hennes studie synliggjorde 
låg grad av professionalism. De visade inte något intresse för utvecklingsar-

                               
138 Se samtal 5 och 28 i kapitel 7. 
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chefens och rektors mandat att utföra sitt uppdrag. 



bete, utvärderingsarbete eller för att utveckla samarbetet med andra lärare. 
Det gavs ett intryck av ’nöjdhet’ och en rädsla för att förändringar skulle 
komma att medföra merarbete. I motsats till Ström (1999) har det i denna 
studie inte uttryckts någon rädsla för förändringsarbete. Istället har flera 
samtalsbeskrivningar synliggjort specialpedagoger med förmåga att möjlig-
göra ett annat slags uppdrag än vad skolan av tradition förväntar sig140. Spe-
cialpedagogerna har gett uttryck för att de har kunnat kommunicera sin kun-
skap och sitt uppdrag. De har därmed visat att de har börjat utveckla ett yr-
kesspråk men också självständighet i sitt handlande. Med andra ord har spe-
cialpedagogerna i denna studie demonstrerat en förhållandevis hög grad av 
professionalism, i enlighet med vad som kännetecknar ett yrke med profes-
sionell status enligt Berg (1999).  

Ambivalenta och frigörande villkor 
De kritiska villkoren ger alla uttryck för samarbete på olika sätt. Utan sam-
arbete blir det svårt att bedriva en specialpedagogisk verksamhet som upp-
märksammar variationen och allas rätt till delaktighet och som går i mot-
stånd mot marginalisering av människor. Samarbete och samverkan är dock 
inte ett givet villkor för deliberativa samtal och jag har därför kallat det för 
ett ambivalent villkor. Resultaten visar på två centrala frigörande villkor för 
möjligheter att skapa en utvidgad specialpedagogisk verksamhet; specialpe-
dagog som länk och kunskapande procedurer. En kommunikativ specialpe-
dagog som länk möjliggör inte bara samarbete mellan olika aktörer och på 
olika nivåer utan ger också möjlighet att ge det dramaturgiska handlandet 
utrymme i en kontext där kommunikation för förståelse är själva grunden för 
ett kommunikativt handlande. 

Specialpedagog som länk och känslors betydelse i en kommunikativ 
handling 
Genom det ovan beskrivna ’vänliga’ strategiska handlandet har jag visat att 
det ofta är nödvändigt att överskrida Habermas argumentationsteori i en 
pedagogisk målinriktad verksamhet. I detta avsnitt går jag vidare och argu-
menterar för att Habermas argumentationsteori kan omsättas i (speci-
al)pedagogiska sammanhang trots att all kommunikation som sker där inte är 
rationell i enlighet med Habermas definitioner141.  

I (special)pedagogiska sammanhang kan det förekomma att föräldrar, 
barn, ungdomar men även pedagoger uttrycker sig på ett sätt som gör det 
svårt för andra att förstå. Situationer kan vara fyllda av känslor, av aggres-

                               
140 Exempel på sådana samtal är nummer 4, 5, 8, 13, 22, 25 och 28 varav 4 och 25 beskrivs i 
kapitel 6 och 5, 8, 13 och 28 beskrivs i kapitel 7. Samtal 22 har av utrymmesskäl inte behand-
lats i texten. 
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141 I teorikapitlet, s. 67-72, har jag redogjort för hans olika definitioner av rationalitet och att 
han menar att en förutsättning för ett kommunikativt handlande är att människor kan uttrycka 
sig på ett förståeligt sätt. 



sion eller uppgivenhet som kan blockera den kommunikativa förmågan. Ha-
bermas själv gav efter terrorattacken mot World Trade Center uttryck för att 
det finns förståelse och kunskap som inte går att uttrycka i ord (Borradori, 
2004).  

Att möjliggöra för föräldrar, barn och ungdomar att agera tillsammans 
med en specialpedagog, är ett exempel på hur Habermas argumentationsteori 
kan omsättas i en (för)skolekontext. Det handlar om att i förväg skapa ett 
sådant förtroende mellan specialpedagog och dess samtalspartner så att spe-
cialpedagogen kan uttrycka det den andre vill, men kanske inte förmår säga i 
ord, därför att situationen känns för kravfylld, känslomässigt laddad eller 
hindersam på något annat sätt. Samtalsbeskrivningar demonstrerar vikten av 
att det finns en yrkesroll med kompetens, vilja och möjlighet att hantera 
känslofylld, blockerad eller till synes irrationell kommunikation142. 

Kunskapande procedurer för pedagogisering  
Det andra frigörande villkoret för möjligheten att iscensätta förståelseorien-
terade samtal har formulerats i termer av kunskapande procedurer. Resultatet 
visar att kunskapande samtal och kunskapande procedurer har förändrat spe-
cialpedagogers förhållningssätt men även synliggjort specialpedagogisk pro-
fessionalism.  

Kraven på en professionell yrkesroll med kompetens att på ett förståeligt 
sätt kommunicera förskolans och skolans kultur, verksamhet och behov blir 
tydliga sett i förhållande till de motstridiga krav som ställs på förskolor och 
skolor i USA (Schoen & Fusarelli, 2008). Dels ska det bedrivas undervisning 
som svarar upp mot vad ett informationsbaserat samhälle kräver – ”21st-
century schools” (ibid.) – och där vikten av innovation och kreativitet beto-
nas. I handlingsplanen ─ No Child Left Behind ─ som formulerar vad som 
behöver göras för att nå målet för ”21st-century schools”, har det formulerats 
krav på att klyftan mellan hög- och lågpresterande barn och ungdomar ska 
minska och kunna ske med hjälp av evidensbaserade metoder (Fischer, 
2007). Förskolor och skolors resultat följs varje år upp igenom det så kallade 
Adequate Yearly Progress (AYP). Detta sker genom standardiserade tester 
och resultaten är föremål för offentlig granskning (ibid.). Som en följd av 
AYP och i motsats till intentionerna av No Child Left Behind har många 
barn och ungdomar slagits ut och marginaliserats (Fischer, 2007; Schoen & 
Fusarelli, 2008). Den tilltagande objektifieringen och medikaliseringen av 
skolorna i USA, men även i Sverige, kontrasterar mot 21st-century schools 
synliggjorda konstruktivistiska kunskapssyn (Schoen & Fusarelli, 2008) och 
där det sägs att skolans uppgift är att se till att studenter ”have the knowled-
ge and skills needed for full participation in society” (ibid., s. 184). Som 
motkraft till standardisering, objektifiering, medikalisering, med särskiljning 
ofta som följd, behövs därför pedagogisering. Att skapa kvalitativa läran-
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demiljöer där studerande ges möjlighet till gemensamt meningsskapande är 
vad som krävs av en professionell specialpedagogisk yrkesroll. Om 
(för)skola endast handlar om det mätbara, hur värderas då allt som inte är 
mätbart men viktigt för delaktighet? (Hopmann, 2008).  

Pedagogisering måste bli en fråga om allas rätt att delta i samhället 
och en fråga om att belysa olika aktörers perspektiv. I det ligger nöd-
vändigheten av en professionalisering av specialpedagogens yrkesroll 
vilket i sin tur kräver en specialpedagog i organisationen som på en och 
samma gång tar hänsyn till individ-, grupp och organisationsnivå och 
som förmår uppmärksamma behovet av ömsesidighet och samspelet 
mellan närhet och distans.  

Professionella specialpedagoger i organisationen  
Att kommunicera sitt kunnande är en förutsättning för en förändrad och ut-
vidgad specialpedagogisk yrkesroll. Flera av specialpedagogerna visar i den-
na studie hur de definierar sitt kunskapsområde och sin roll i situationen och 
att detta har betydelse för möjligheten att genomföra deliberativa samtal. Vid 
en jämförelse med Ström (1999) framkommer skillnader som jag anser är 
intressanta att reflektera över. Kan skillnaden förklaras i termer av närhet 
och distans om närhet förstås som att vara anställd på en (för)skola? Special-
lärarna i Ströms projekt var alla verksamma på skolor och deras arbete be-
stämdes i hög grad av ämneslärarna. De specialpedagoger i föreliggande 
avhandlingsprojekt, som har uttryckt att de har svårt att iscensätta föränd-
ringar, återfinns bland dem som arbetar i vad jag har valt att benämna som 
A-kommuner.  

Jag är ju kvar på skolan där jag var speciallärare utan utbildning en gång i ti-
den och gått mot en kollega som är en väldigt duktig och stark speciallärare 
och har sina starka sidor inom läs- och skriv och bygga upp läsning och jobba 
individuellt med barn. Jag har hela tiden brottats med det där och kanske känt 
att jag är själv ganska trygg med vad jag kan och att jag kan någonting annat 
som inte hon kan. Men den biten har fått väldigt lite utrymme på den skolan 
där jag har varit. Jag försöker nästan att jobba lite i det tysta för att utveckla 
det här med mitt arbetslag./…/Jag har liksom lite grann gett upp, känner jag. 
Jag gör så gott jag kan men jag jobbar jätte mycket med barn nu (Ur nät-
verksträff 20/11 2006).  

 
Störst möjlighet till att iscensätta förändringsarbete har de centralt anställda 
specialpedagogerna med förskollärarbakgrund vars verksamhet riktar sig 
mot enbart förskola gett uttryck för. Detta kan förklaras av att förskolan inte 
har samma erfarenhet av specialpedagogisk verksamhet som skolan och inte 
’tyngs’ av traditionella förväntningar. 
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Det är lättare att jobba för mig och [namn på kollega] som specialpedagoger i 
förskolan för det finns inga gamla traditioner som ligger och stör. Vi jobbar 
mycket med utbildning av personal (Ur nätverksträff 20/6 2006).  

 
Vad som behöver utvecklas och förbättras i frågan om professionalism är att 
kommunicera specialpedagogens verksamhet och kunskapsområde till om-
världen143. Frågan om organisering behöver också belysas närmare. Enligt 
Berg (1999) kännetecknas professionalism av en gemensam organisering. 
Uppfattningen om hur specialpedagoger bör vara organiserade går i sär. 
Denna studie har visat på tre olika organisationsformer. Syftet med studien 
har inte varit att koppla organisationsform till deliberativa möjligheter och 
det går inte heller att förorda någon speciell organisationsform som bättre 
skulle kunna möjliggöra ett deliberativt samtal i skola och förskola. Däremot 
har det framkommit att relationen rektor – specialpedagog är av avgörande 
betydelse för specialpedagogens möjlighet att iscensätta förståelseorientera-
de samtal och för dennes möjlighet att bevaka marginaliserade gruppers in-
tressen. Att komma ’utifrån’ och se med nya ögon har i några av de beskriv-
na samtalen och i intervjuer med skolledare framhållits som viktigt i arbetet 
med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd. Andra har framhållit att det 
är viktigt att finnas nära barnen och ungdomarna och de lärare som arbetar 
på förskolor och skolor. En del kommuner har löst detta dilemma genom att 
ha både så kallade centralt och lokalt anställa specialpedagoger144.  

Eftersom det kommunikativa perspektivet har artikulerats som en förmå-
ga att bedriva (special)pedagogik så att andra förstår, krävs det möjligheter 
att handla kommunikativt på flera nivåer, vilket även inbegriper politikerni-
vå. Empirin har visat att de specialpedagoger som är organiserade traditio-
nellt med en rektor som chef lätt ”äts upp av det rektorsområde i vilken man 
är placerad”145. Det kan med andra ord bli svårt att hinna med att ”…leda 
utveckling av det pedagogiska arbetet…”(SFS 2006:1053).  

Jag menar att möjligheter att handla kommunikativt på flera nivåer ─ och 
som jag ser som en förutsättning för att leda pedagogiskt utvecklingsarbete 
─ skapas om specialpedagoger organiseras centralt. Det betyder en organisa-
tion som placerar specialpedagog och rektor för (för)skola som samar-
betspartners till varandra utan någon hierarkisk ordning dem emellan. Det 
betyder att rektor inte är chef för specialpedagoger. Vidare betyder det att 
möjligheter skapas till närhet mellan specialpedagoger och ledningsgrupp, 
något som specialpedagogerna i denna studie menar är betydelsefullt för ett 
förändrat och förebyggande (special)pedagogiskt arbete. Distans mellan 
(för)skola och specialpedagog skapar fler möjligheter till utmanande lös-
ningar. För mycket närhet kan resultera i åtgärder som mer ger uttryck för att 

                               
143 Yrken med professionell status kännetecknas bland annat av ”sanktion från omvärlden” 
(Berg, 1999, s. 72). Se även s. 56 i denna avhandling. 
144 Se exempelvis samtal 42, kapitel 7. 
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vara till gagn för kollegorna än för barnet/ungdomen i behov av stöd, något 
som även Ström (1999) ger exempel på146. Slutligen vill jag poängtera att det 
nödvändiga arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå kräver flexibi-
litet och öppna vägar till specialpedagogen147. Samtalsbeskrivningar, men 
även intervjuuttalanden, synliggör hinder för föräldrar att ta direktkontakt 
med centralt placerade specialpedagoger därför att det, i likhet med sjukvår-
den, har införts ett slags remissförfarande.  

Specialpedagogens yrkesroll – en sammanfattning  
Det behövs en specialpedagogisk yrkesroll som utmanar föreställningen om 
att utgå från individualistiska och problemfokuserade perspektiv, något som 
har betonats i tidigare forskning (Bladini, 2004; Sahlin, 2004; Wetso, 2006). 
En yrkesroll med möjlighet att utgå från ett kommunikativt perspektiv och 
som kan berätta för andra vad det innebär. För att yrkesrollen ska efterfrågas 
måste den bli synlig hos skolledning, andra yrkesgrupper och föräldrar. Det 
måste ges möjlighet att arbeta med kvalificerade pedagogiska samtalsproces-
ser för alla pedagoger inom förskola och skola. Detta i sin tur kräver en or-
ganisation som möjliggör och uppmuntrar samtal på individ-, grupp- och 
organisationsnivå och som arbetar för nivåernas samordning.  

Jag talar här om en specialpedagogisk yrkesroll med möjlighet att utmana 
invanda och oreflekterade föreställningar hos pedagoger, skolledare och 
andra yrkesgrupper i (för)skolan men också hos politiker. En yrkesroll som 
inte bör ha någon traditionell specialundervisande funktion. Det betyder inte 
att det aktiva arbetet med barn, ungdomar och deras föräldrar försvinner som 
arbetsuppgift för specialpedagogen. Det aktiva arbetet handlar om profes-
sionella samtal. Samtal där barn, ungdomar och vuxna ges möjlighet att tala 
om sitt lärande – ett kunskapande samtal.  

Sedan 2008 finns en ny speciallärarutbildning där speciallärare, precis 
som specialpedagoger, efter avlagd examen ska visa förmåga att vara kvali-
ficerade samtalspartners och rådgivare för kollegor, föräldrar med flera (SFS 
2008:132)148. Beslutet till en ny speciallärarutbildning meddelades den 21 
april 2007 utan någon föregående statlig offentlig utredning. Utbildningen 
vänder sig till lärare med en lärarexamen inom språk-, skriv- och läsutveck-
ling eller matematikutveckling och omfattar, liksom specialpedagogutbild-
ningen, tre terminer (90 hp). Den är inriktad på det direkta arbetet med ele-
verna. Genom denna artikulerade inriktning på direkt arbete med barn och 
ungdomar och i skolan blir frågan om det överhuvudtaget blir möjligt att 
speciallärarens funktion även kan omfattas av en övergripande specialpeda-
                               
146 I denna avhandling synliggörs denna problematik i samtal 41, kapitel 7.  
147 Både samtal 4 och 5 beskriver hur föräldrar har tagit direktkontakt med en specialpedagog 
som är centralt anställd i kommunen.  
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gogisk funktion för förskola och skola och som länk mellan olika samver-
kansparter? 

Om specialpedagogens kunskapsområde definieras som kommunikativt 
handlande med förmåga att handla ur ett kommunikativt perspektiv betyder 
det följande: Kompetensen handlar om att förstå att verkligheten kan 
förstås på olika vis därför att ord och begrepp uppfattas på olika sätt. 
Att förstå detta måste leda till ett förändrat förhållningssätt till special-
pedagogik, ett utvidgat specialpedagogiskt arbetssätt och en förändring 
av specialpedagogen i organisationen. Genom att samtal måste genom-
föras på olika nivåer blir det möjligt för specialpedagogen att arbeta 
förebyggande och utvecklande (SFS 2006:1053) vilket i sin tur kräver en 
samordnande och övergripande funktion i organisationen.  

Tydligt definierade yrkesroller för specialpedagoger och speciallärare kan 
komma att komplettera varandra på ett fruktbart, frigörande och för special-
pedagogisk verksamhet utmanande sätt. 

Om studiens bidrag 
Olika yrkesgrupper synliggör olika perspektiv. Det är viktigt att utrymme 
ges för alla att komma till tals då problem uppstår. Med utgångspunkt taget i 
ett kommunikativt perspektiv, så som det definieras i denna avhandling, kan 
olika utgångspunkter ges likvärdiga möjligheter i fråga om tolkningsutrym-
me. Det ger pedagoger och andra yrkesföreträdare möjlighet att samtala om 
frågor som bemötande och om ’talet om’ barn, ungdomar och vuxna i för-
skola och skola. I (för)skolor saknas det ofta idag en pedagogisk yrkesroll 
som kan vara en länk mellan olika myndigheter, organisationer, skilda yr-
kesgrupper och hemmen och med mandat att ställa pedagogiskt utmanande 
frågor. 

Den pedagogiska utvecklingsmodell som har beskrivits – gemensamma 
samtal i nätverkträffar, beskrivna samtal samt analysmodellen – kan använ-
das i utbildning. Dels i kompetensutveckling för verksamma specialpedago-
ger men också i utbildning för specialpedagoger och speciallärare. Special-
pedagoger och speciallärare har olika men delvis även lika kompetenser. För 
att säkerställa att de två olika men närliggande yrkesgrupperna används som 
komplement till varandra, och inte som ett antingen/eller, kan den beskrivna 
pedagogiska modellen med fördel utgöra en gemensam kärna i specialpeda-
gogens och speciallärarens utbildning.  

Nya frågor 
Ur ett professionaliseringsperspektiv måste specialpedagogens kunskapsom-
råde kommuniceras och göras känt för omvärlden. Hur detta kan göras är en 
fråga som bör utredas närmare. De kommuner som har organiserat special-
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pedagoger och rektorer utan någon hierarkisk ordning dem emellan bör stu-
deras specifikt.  

Att iscensätta samtalsprojekt över tid med (för)skolledare, specialpedago-
ger och speciallärare om det kommunikativa perspektivet och specialpeda-
gogers och speciallärares yrkesroll kan vara ett sätt att förändra specialpeda-
gogisk verksamhet. Att studera om och hur i så fall ett sådant projekt har 
betydelse för en förändrad specialpedagogisk verksamhet bör fokuseras.   

Berättelsen om Hugo – en rekonstruktion 
Hade en kommunikativ specialpedagog varit till hjälp för Hugo? Mamma till 
Hugo berättade att hon hade saknat en person att tala med, en som hade lyss-
nat till dem och deras son. Hon menade att skolan hade varit så enig i sin 
argumentation kring vad som ansågs som bra lösningar för Hugo. När Hugo 
gick i tredje klass menade hans fröken att Hugos svårigheter i matematik och 
svenska borde undersökas närmare. Mammans beskrivning ger uttryck för 
att ett samtal genomfördes mellan Hugos föräldrar, klasslärare och speciallä-
rare och att det beslutades om att en psykolog skulle utreda svårigheterna 
närmare. Ett problemfokuserat perspektiv på individnivå synliggörs därmed i 
inledningen. Med utgångspunkt taget i ett kommunikativt perspektiv och 
med en kommunikativ specialpedagog som länk mellan hem, skola, sjukhus 
etcetera hade berättelsen om Hugo gestaltat sig på ett annat sätt. Framförallt 
hade regelbundet uppföljande samtal mellan specialpedagog, Hugo och 
hans föräldrar, speciallärare och andra lärare synliggjort en annan konstruk-
tion av specialpedagogisk iscensättning. Detta betyder inte att psykologut-
redningar eller andra utredningar hade uteslutits men de skulle ha ingått som 
en del i ett meningsskapande samtal mellan samtliga berörda.  

Slutord 
Denna studie inleddes därför att mitt intresse för ett förändrat specialpeda-
gogiskt arbetssätt hade väckts, då jag upptäckte vad samtal betydde för barn, 
ungdomar och vuxna i behov av stöd. Att kvalificerade samtal har betydelse 
för kunskapande har jag visat i avhandlingen. Därför vill jag sluta med föl-
jande rader. 

Samtal och kunskap om vad ett förståelseorienterat förhållningssätt vill 
säga får aldrig ses som underordnat standardiserade tester. Däremot kan 
gemensamt meningsskapande samtal väl förenas med testanvändning i syfte 
att förstå individers tankar då uppgifter genomförs. Att tänka bortom stan-
dardisering blir därmed nödvändigt i en professionell specialpedagogisk 
verksamhet.     
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Summary 

Introduction 
This thesis is about the role of special educators in preschools and schools 
and about developing democratic communication. Traditionally special edu-
cation has often focused on individuals as bearers of problems (Haug, 1998). 
This has not always been positive for either special education or the indi-
viduals being focused on. According to Björck-Åkesson and Nilholm (red., 
2007) and researchers in Pedagogisk forskning (2007), special education 
should be about appreciating diversity and the right of participation for all. 
In this thesis I have focused on the question of the availability of 
(pre)schools and schools regardless of students’ disabilities.   

Background 
Earlier research in special education has shown a lack of critical analysis of 
the communication processes used during discussions about students facing 
school related problems (Hjörne, 2004; Backlund, 2007). Although parents 
and students are ostensibly part of the decision-making they often have the 
feeling of not genuinely being a part of it.  

In 1991, the education of special educators was changed in Sweden, with 
the aim of broadening the role of special educators from the individual level 
to include the group- and organizational levels. Research has shown that the 
‘new’ role of special educators still struggles with its professionalization 
(Bladini, 2004; Sahlin, 2004). Special educators are uncertain what their 
roles and responsibilities are. My assumption is that this can result nega-
tively in situations where communication is unclear. Research has shown 
that it is important for the outcome of a dialogue what responsibility special 
educators have or take in an act of communication (Bladini, 2004).  

The thesis begins with a mother’s story about her son’s schooling, where 
she describes the decision making processes surrounding her son’s learning 
difficulties. She tells of her frustration at the lack of support she received 
from the school, and says she found it difficult to argue in her son’s best 
interests against the unity of the school establishment. She wished to have 
had a person to communicate with, someone who could have helped her and 
her family to argue their case. The story is a mother’s story, from her per-
spective. If the story was told from the point of view of the boy, the teacher 
or the psychologist, it would have been a different story.  
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This study is about communication, and especially how communication 
processes are described by special educators. Moreover, deliberative dia-
logue as an approach has been focused on. I have been interested in finding 
out whether special educators, who over time reflected about communica-
tion, could challenge various attitudes and assumptions, create possibilities 
for deliberative approaches and therefore construct a more legitimized role 
of special educators in (pre)school.  

Aim and issues   
The aim of the study was to describe the conditions that create possibilities 
for deliberative communication between special educators, parents, students 
and colleagues in (pre)school. 

Research questions: 
• What has been expressed and made visible in the dialogues, and how 

have the dialogues been perceived by the special educators? 
• How can the conditions that create possibilities for deliberative 

communication in (pre)schools be described?   
 
My overarching aim was to contribute to a more distinct description of spe-
cial educators´ field of knowledge. From the perspective of professionaliza-
tion I found it important to make clear the function and role of the special 
educator (Berg, 1999). 

Research approach 
I have used a social constructionist approach in my research and have also 
incorporated the experience that I have gained from my field of research. 
The project has been based in the field of action research.  

One important approach, used throughout the study and in the analysis, is 
the attitude that values uniqueness of experience when reading texts or narra-
tives (Spivak, 1976; Lather, 1991; Davies, 2000; Lenz Taguchi, 2000, 2004). 
Every person who has read a book or told a story has been influenced by 
their life experiences. We can never understand things exactly as anyone 
else. The world is always understood and constructed from different perspec-
tives and there is no ‘truth’ about how to see the world. This does not deny 
the existence of particular things, such as disabilities or learning difficulties, 
but looks instead at how these things are understood by individuals.  

The idea of deliberative dialogue has been central for the project, and a 
discursive approach has also been of importance. 

Theory 
The thesis is based on the theory of argumentation developed by Jürgen 
Habermas (Habermas, 1995/1981). The core of the idea of the deliberative 
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dialogue is Habermas’ theory of communication (Englund, 2004, 2007). The 
main idea of deliberation in (pre)school contexts is to ask what the dis-
agreements are, what the alternatives are and what procedures are necessary 
in order to come to a decision (Roth, 2003, 2004; Englund 2003, 2004, 
2007). The characteristics of deliberative dialogues are that different per-
spectives are made visible, everyone has the right to argue and state their 
opinion and everyone agrees to listen to one another. It means tolerance and 
that everyone strives to agreement (ibid.).  

Democracy is very important in a deliberative dialogue. The deliberative 
dialogue in a school context can, according to Roth (2003), be named quali-
fied communication. These kinds of communication are about everyone’s 
right to communicate in the same conditions where no voice has more value 
than anyone else’s. It is also about the right to confrontation and the right to 
have a deviating opinion; it is about giving space for conflicting perspectives 
(Englund, 2003, 2004).  

It is important to understand Habermas’ theory of argumentation in order 
to make sense of the concepts of this thesis and to understand the method of 
analysis that I have created. I have found points of contact between Haber-
mas’ perspective on learning and creating knowledge, and social construc-
tionism as it is described by Linell (2006). Finally Habermas’ perspectives 
have been useful in discussing the role of special educators. 

The conditions for a communicative action, according to Habermas, are 
that the three validity claims – truth, normative rightness and truthfulness – 
are fulfilled. The process of argumentation, where everyone has the intent to 
fulfill the validity claims, is important. An agreement or consensus of the 
outcome is not the most important aspect in communicative action. What is 
important is consensus about the procedure: how can we make sure that eve-
ryone will tell the truth, that everyone will speak in an understandable way 
and that everyone feels free to speak out? The claims of validity are of great 
importance in the context of (pre)schools as places of decision-making. 
However, is it possible to fulfill the validity claims in these environments? 
How comfortable do parents feel being truthful and open in a situation in-
volving authority figures? Is it possible for every parent or child to argue 
their point of view in an understandable way? According to Sivertun (2006), 
Habermas’ theory of argumentation has a weakness due to its reasoning that 
the ideal should be a communication free of domination. Sivertun argues that 
special education is, in reality, always dominated by authorities and that this 
must be considered in decision-making.    

I have used Habermas’ three claims of validity to scrutinize the dialogues 
in the context of special education. This will be described in the next section. 

Methods 
One important part of the study involved the network meetings with me as 
project leader. The network included 15 special educators working in pre-
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schools and/or in compulsory schools, from eight communities situated in 
the middle parts of Sweden. The meetings began in June 2004 and concluded 
in November 2006.  

Network 
The special educators involved in the study met four times a year at the 
Dalarna University. They shared and reflected on their experiences, met 
special education researchers who delivered short lectures on theory, and 
were also introduced to new literature in the field. The main task during the 
meetings was to reflect on the notes of the communicative dialogues. We 
have met 11 times in total and the last five meetings were recorded and 
printed.  

Logbooks 
The special educators described acts of communication between themselves, 
parents, students and colleagues in the (pre)schools in which they worked. 
The descriptions were recorded by the special educators in logbooks and 
were been perceived by the special educators as ‘good’, ‘less good’ or ‘inter-
esting’ dialogues. 

Interviews 
I interviewed the special educators in their places of work, individually and 
together with their principals, totaling 25 interviews. Each interview was 60 
to 90 minutes long. 

Web based discussion  
The special educators also expressed their opinions on a web based group-
ware called Learnloop.    

Analysis 
The dialogues described by special educators in logbooks were the main 
object for analysis. Furthermore, the communications from the meetings, 
interviews and discussions on Learnloop created the context in which the 
dialogues have been read in relation to. 

I have created a method of analysis informed by discourse analysis and 
Habermas’ theory of argumentation. Discourse analysis focuses on the use of 
language and the meanings created by the use of words. This has been im-
portant for me in describing conditions that can make deliberation possible.   

Seven steps were created for the purpose of analysing the dialogues. The 
first three steps relied on a narrow reading of the texts and utilised Haber-
mas’ validity claims. In the fourth and the sixth steps I used a more construc-
tive reading. Finally during the fifth and seventh steps I read the texts in 
relation to the context of the interviews and network discussions.  
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Habermas’ three claims of validity have been used as follows: Firstly, my 
opinion is that the dialogues were described seriously and truthfully by the 
special educators. The descriptions are their stories which mean that parts 
may have been left out and forgotten however this is done in a non-strategic 
way. I have viewed their stories as true stories, as ‘facts’, connecting this to 
Habermas’ first validity claim about truth. Moreover the texts have been 
read by examining how the words and notions could be understood – con-
necting this with the second claim. Another question I posed in order to con-
sider the third claim was: what is not mentioned in the text? What is hidden? 

The first three steps of the method of analysis resulted in sorting the dia-
logues into three groups. These groups were created according to whether 
the descriptions of dialogues revealed: 
1. ‘successful’ strategic communication (manipulation by the (pre)school 
authority and ‘successful’ for the school) 
2. communicative action of understanding  
or  
3. strategic communication of understanding (non-manipulative). 
By sorting the dialogues into three groups it was possible to describe the 
content of the dialogues perceived as ‘good’ or ‘less good’ by the special 
educators. Accordingly it became possible to understand these valuations 
and draw some conclusions out of them. Firstly, some (theoretical) condi-
tions were formulated. Some of the conditions were conceived as obstacles 
and others as providing possibilities for deliberative dialogues in a 
(pre)school context. As this study focuses on both dialogues and the role of 
special educators the theoretical conditions alone were considered insuffi-
cient. Therefore I had to create four more steps in my method of analysis. 
These steps focused on what the dialogues revealed about the special educa-
tors’ actions. Accordingly, some theoretical and pragmatic conditions were 
formulated.  

An analysis of the earlier analyses became the next step. The three groups 
of dialogues, created out of the first three steps, were compared with refer-
ence to similarities in external factors such as who the leader of the dialogue 
was, the location of the dialogue or the reason for the dialogue. It was then 
possible to formulate seven critical conditions by which deliberative dia-
logues can be engineered in (pre)schools. By looking at these seven critical 
conditions a final question could be posed: what is needed so that special 
educators can fulfil the theoretical and pragmatic conditions in the context of 
(pre)schools?    

Results 
It can be concluded that the dialogues seen as ‘bad’ or ‘less good’ by the 
special educators were strategic and for school ‘successful’ attitudes. The 
dialogues seen as ‘good’ by the special educators revealed deliberative atti-
tudes despite also being strategic. Strategy can therefore be seen as a critical 
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condition because it can either result in, or be an obstacle for, deliberative 
dialogues. Other critical conditions have been formulated in terms of: 

1. cooperation 
2. the relationship between the special educator and principal 
3. the special educator as autonomous 
4. consensus 
5. lack of confidence 
6. the special educator as facilitator  
7. procedures of knowledge.  

Of these conditions, the first, second, third and fourth have shown both pos-
sibilities and obstacles for deliberative dialogues. The fifth condition has 
shown obstacles and the sixth and seventh possibilities to create deliberative 
dialogues. 

As a result of the analysis it must be said that a precondition for delibera-
tive dialogues in (pre)schools is to start out from a communicative perspec-
tive. This means that: 

1. some theoretical conditions have been made apparent 
2. knowledge about these conditions have been shown to be crucial for 

using an aware communicative perspective in a speech act 
3. an aware communicative perspective is revealed through the proce-

dures of knowledge. These procedures were understood by and 
made evident to me as a result of the network meeting discussions.     

I have focused on dialogues and the role of special educators and found that 
one important condition for creating deliberative dialogues is the role of the 
facilitator. A facilitator can be the link between professionals, parents, chil-
dren and other authorities in order to assist collaboration. A special educator 
as facilitator, a communicative perspective and procedures of knowledge are 
found to be crucial for collaboration using a deliberative attitude in 
(pre)schools.    

Discussion 
The aim of the study was to describe the conditions that create possibilities 
for deliberative communication between special educators, parents, students 
and colleagues in (pre)school. My overarching aim was that this would con-
tribute to a more distinct description of special educators´ field of knowl-
edge. This was assumed to be of importance for their function and role 
which, in turn, was seen as important for providing possibilities for engineer-
ing deliberative dialogues on different levels. As I have shown above in the 
result section, it is important to have knowledge about communication that is 
both theoretical and pragmatic. Moreover, to create possibilities for delibera-
tive dialogues it is important that there is a role in (pre)school that emanci-
pates from the role of teaching and instead focuses on knowledging proce-
dures with an awareness of communicative and pedagogical action. 
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The methods and the theoretical approach I have used have been success-
ful for achieving my aim. My project started out from the deliberative dia-
logue as an idea and it was therefore obvious to use Habermas’ theory of 
communicative action. I also utilised Habermas’ theory to create a pedagogi-
cal tool to analyse my empirical material. The analysis shows that I have 
gone beyond the deliberative dialogue as an idea and Habermas’ theory in a 
context of (pre)school. This will be discussed in the next section. 

Critical conditions 
I have shown that one critical condition for creating possibilities for delib-
erative dialogue is strategy. A communicative action cannot, according to 
Habermas, include strategic actions. My study has shown different kinds of 
strategies and that it is important whether dialogues have shown manipulat-
ive ‘successfulness’ for the (pre)school or more understandable and delibera-
tive attitudes. Dialogues relating to ‘successfulness’ for (pre)schools have 
shown strategies about content, while dialogues for understanding have 
shown strategies about procedures. It has been revealed that a strategic ac-
tion is often understood as being necessary in a context of (pre)school. What 
is of importance is how professionals in (pre)school handle the question of 
strategy. One mode of strategic action is special educators talking to other 
professionals before meeting the parents. These meetings between profes-
sionals can be about the content, what will or will not be spoken about, who 
will talk and in which order. If pre meetings also would include special edu-
cators talking with parents and children this would serve to equalize the 
structure of power and domination. What the analysis has made visible is 
that strategy can be handled in a communicative and non manipulative way 
but this relies on a deep knowledge about communication perspectives and 
possibilities for using this knowledge.  

I have shown that a special educator as facilitator provides possibilities 
for creating deliberative dialogues in (pre)schools. Facilitators are obliged to 
cooperate with other professionals on different levels, and with parents and 
children. The thesis has shown that special educators being able to describe 
their own roles and knowledge in an understandable way also creates possi-
bilities for deliberative dialogues.  

The study has shown that organizing special educators is important for 
them to be able to act in a professional way and to engineer deliberative dia-
logues on different levels. This does not mean that a particular kind of or-
ganization is more convenient than another for the matter of deliberation. 
But in considering the crucial condition about the relationship between spe-
cial educators and principals I argue that one way to create possibilities for 
deliberative dialogues is to organise special educators and principals in a 
non-hierarchical way.  
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Final point 
When professionals, parents and children meet to discuss barriers and possi-
bilities for learning it is important to provide room for different perspectives. 
By starting out with the communicative perspective, as it is defined in this 
thesis, different perspectives can be given equal weight. Today there is often 
a lack of pedagogical professionals in (pre)schools who can act as a link 
between authorities, organisations, different professionals and parents, and 
who have the authority to pose challenging pedagogical questions. This can 
be changed if the role of special educators is, instead of teacher, defined as 
communicative special educators working with dialogues on different levels.         
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Bilaga 1 

Vill du vara med i ett forskningsprojekt?             

Syfte 
Att utveckla, förändra och stärka den specialpedagogiska identiteten/rollen 
(?) i förskola och skola. 

Frågeställningar 
Hur upplever specialpedagogen att samarbetet Högskola ─ kommun (som 
basgruppshandledare) har utvecklat honom/henne? 
Hur upplever specialpedagogen det deliberativa, pedagogiska samtalet? 
Vad betyder ett förändrat lärande för specialpedagogen? 
Vad betyder en skola för alla för specialpedagogen? 
Hur kan specialpedagogens roll utvecklas till att bli en förebyggande profes-
sion? 
Kan det vara så att ett medvetet och uppmärksammat förhållningssätt hos 
specialpedagogen och rektorer motverkar utslagning i skolan? 

Metod 
• Skriftlig nulägesbeskrivning av specialpedagoger. 
• Deliberativa, pedagogiska samtal genom nätverksträffar i Falun 

(Högskolan). Specialpedagoger och projektledare. 
• Jag som projektledare kommer ut till er i er praktik för att studera 

någon specifik fråga. 
• Eventuella intervjuer av rektorer. 

 
Du som är intresserad ska kunna avsätta tid för följande: 

• Skriva en nulägesbeskrivning av din specialpedagogiska verksamhet 
och roll samt skriva ner dina visioner/mål. Redogör gärna även för 
möjligheter och hinder som du kan se för din yrkesutövning. (Denna 
nulägesbeskrivning blir avstampen i forskningsprojektet och ska 
skickas till mig) 

• Regelbundet föra dagbok/loggbok (Vad regelbundet är kan vi disku-
tera vid första träffen) 

• Skicka in denna dagbok/loggbok till mig i slutet av varje termin. 
• Komma till högskolan för träffar. (Hur ofta och hur länge diskuterar 

vi vid första träffen. Min tanke är två gånger per termin med start ht 
-04 och slut vt -06) 

 
Kriterium för att vara med i projektet är att 

• du är utbildad specialpedagog 
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• har varit basgruppshandledare i kompetensutvecklingen i specialpe-
dagogik för verksamma pedagoger vid Högskolan Dalarna (grund-
syn, läs- och skriv, matte eller åtgärdsprogram) 

 
Är du intresserad vill jag att du hör av dig till mig ─ via brev, mail eller tele-
fon. Berätta med vilka åldersgrupper du huvudsakligen arbetar samt hur du 
är anställd; det vill säga om du är centralt anställd eller ej. Du som anmäler 
ditt intresse kommer att få en särskild inbjudan till en första upptaktsträff. 
Jag räknar med att den blir av i april eller i maj. Vid den träffen drar vi 
gemensamt upp fortsatta riktlinjer då jag vill ha er delaktiga i planeringen. 
Hör av er senast den 7 april. 
 
Désirée von Ahlefeld Nisser 
Doktorand i specialpedagogik 
e-mail: dva@du.se
tel: 0241 ─ 51202 (hem),  073 ─ 5534553 
adress: Älvuddsvägen 18, 780 41 Gagnef 
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Bilaga 2 

Medgivande    
 
Désirée von Ahlefeld Nisser, LHS, IOL  2005-10-12 
Doktorand i specialpedagogik 
 

 
 

Härmed ger jag mitt medgivande att det material som samlas in under tiden 
som projektet SPiDH bedrivs – 2004-2006 - får användas till avhandlingsar-
betet som handlar om att utveckla den specialpedagogiska funktionen i skola 
och förskola. 
 
_____ Ja, jag accepterar att allt material som jag producerat eller där jag på 
något sätt förekommer kan användas i projektet. 
 
_____ Nej, jag accepterar inte att något material som har med mig att göra 
används i projektet. 
 
Jag kan när som helst från och med nu och inom ett år efter projektets avslu-
tande 2006 skriftligen begära att mina loggböcker, mina brev, mina e-mail 
eller min medverkan på ljudband tas bort ur forskningsmaterialet. 
 
Jag kan när som helst begära att få se det insamlade forskningsmaterialet. 
 
Jag kan när som helst begära att få kopior på allt forskningsmaterial som 
produceras från projektet där mitt eller mina projektkamraters material figu-
rerar i rapport, artikel eller bokform. 
 
Medgivande/namnteckning: _________________________________ 
 
Namnförtydligande: ________________________________________ 
 
Adress: __________________________________________________ 
 
Tel: _____________________________________________________ 
 
E-mail adress: _____________________________________________ 
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Bilaga 3 

Examensförordningar   
Examensförordningen för 2001 har ersatts av förordningen för 2006. Den har 
en längre skrivning och en tydlig markering beträffande specialpedagogens 
verksamhetsområde. Habilitering och rehabiliteringen nämns inte utan istäl-
let markeras specialpedagogens arbete inom den pedagogiska verksamheten 
med fokus på alla åldrar. Nedan har jag lagt de punkter, som jag menar fin-
ner sin motsvarighet i de båda examensbeskrivningarna, bredvid varandra. 
På så vis är det lätt att jämföra den förändrade skrivningen samt se de tillägg 
som är gjorda. 
  
Mål formulerade enligt examens-
förordningen SFS 2001:23.  
• För att få specialpedagogexamen 

skall studenten ha de specialpe-
dagogiska kunskaper och färdig-
heter som behövs för att aktivt 
kunna arbeta med barn, ungdo-
mar och vuxna i behov av sär-
skilt stöd inom förskola, skola, 
vuxenutbildning eller habilite-
ring/rehabilitering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Därutöver skall studenten kunna 
• identifiera, analysera och delta i 

arbete med att undanröja hinder 
för och orsaker till svårigheter i 

Mål formulerade enligt SFS 
2006:1053 
• För specialpedagogexamen skall 

den studerande visa sådan kun-
skap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som spe-
cialpedagog för barn, ungdomar 
och vuxna i behov av särskilt 
stöd inom förskola, förskole-
klass, fritidshem, skola eller 
vuxenutbildning. 

Kunskap och förståelse 
För specialpedagogexamen skall 
studenten 
• visa kunskap om områdets ve-

tenskapliga grund och insikt i 
aktuellt forsknings- och utveck-
lingsarbete samt kunskap om 
sambandet mellan vetenskap och 
beprövad erfarenhet och sam-
bandets betydelse för yrkesutöv-
ning, och 

• visa fördjupad kunskap och för-
ståelse inom specialpedagogik 

Färdigheter och förmåga 
För specialpedagogexamen skall 
studenten 
• visa förmåga att kritiskt och 

självständigt identifiera, analyse-
ra och medverka i förebyggande 
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undervisnings- och lärandemil-
jöer, 

 
 

• genomföra pedagogiska utred-
ningar och analysera individers 
svårigheter på organisations-, 
grupp- och individnivå, 

 
• utforma och delta i arbetet med 

att genomföra åtgärdsprogram i 
samverkan mellan skola och hem 
för att stödja elever och utveckla 
verksamhetens undervisnings- 
och lärandemiljöer, 

• utveckla principer och former för 
pedagogisk mångfald inom verk-
samhetens ram, 

• vara en kvalificerad samtalspart-
ner och rådgivare i pedagogiska 
frågor för föräldrar samt för kol-
leger och andra berörda yrkesut-
övare, 

• genomföra uppföljning och ut-
värdering samt delta i ledningen 
av den lokala skolans utveckling 
för att kunna möta behoven hos 
alla elever. 

 
Härutöver gäller de mål som respek-
tive högskola bestämmer 
 
 

arbete samt i arbetet med att un-
danröja hinder och svårigheter i 
olika undervisnings- och läran-
demiljöer, 

• visa förmåga att kritiskt och 
självständigt genomföra pedago-
giska utredningar och analysera 
svårigheter på organisations-, 
grupp- och individnivå, 

• visa förmåga att utforma och 
delta i arbetet med att genomföra 
åtgärdsprogram i samverkan 
mellan berörda aktörer samt 
förmåga att stödja barn och ele-
ver och utveckla verksamhetens 
undervisnings- och lärandemil-
jöer, 

 
• visa förmåga att vara en kvalifi-

cerad samtalspartner och rådgi-
vare i pedagogiska frågor för 
kollegor, föräldrar och andra be-
rörda, och 

• visa förmåga att självständigt 
genomföra uppföljning och ut-
värdering samt leda utveckling 
av det pedagogiska arbetet med 
målet att kunna möta behoven 
hos alla barn och elever. 

Värderingsförmåga och förhåll-
ningssätt 
För specialpedagogexamen skall 
studenten 
• Visa självkännedom och empa-

tisk förmåga 
• Visa förmåga att inom det speci-

alpedagogiska området göra be-
dömningar med hänsyn till rele-
vanta vetenskapliga, samhälleli-
ga och etiska aspekter med sär-
skilt beaktande av de mänskliga 
rättigheterna, 

• Visa förmåga att identifiera etis-
ka aspekter på eget forsknings- 
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och utvecklingsarbete, 
• Visa insikt om betydelsen av 

lagarbete och samverkan med 
andra yrkesgrupper, och 

• Visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin 
kompetens 

Övrigt 
I examensbeviset skall det anges för 
vilken verksamhet utbildningen är 
avsedd. 
För specialpedagogexamen skall de 
preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ra-
men för kraven i denna examensbe-
skrivning 
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Bilaga 4    
Olika sätt att tala om barn, ungdomar och vuxna i behov av 
stöd149    
Perspektiv medicinskt/biologiskt  

Kategoriskt  
Kompensatoriskt 

Kommunikativt 

Perspektivet 
fokuserar 
 
 
 

Det intrapersonella  
Det materiella 
Normativitet 
Avgränsning av grupper med 
problem. 

Det interindividuella 
Relationer  
Kunskapande procedurer 
Delaktighet 
Närhet − Distans 

Relation i 
fokus 

individ som kropp –  
yttre värld 

Individen som föränderlig – konstruk-
tion – inre och yttre värld 
 

Nödvändig kompetens 

Kunskap Medicinsk/Biologisk 
Psykologisk 
 
 
 
Objektivitet 
Vetenskaplig ’sanning’ 

Kommunikativ/pedagogisk –
tvärvetenskaplig spec.pedagogisk. 
Om dialog och relationer. 
Om individen i sitt sociala samman-
hang. 
Subjektivitet  
Kunskapande som en aktiv procedur. 
Meningsskapande 

Färdighet 
 

Teknisk instrumentell 
Teknologisk rationell 
Terapeutisk 

Att kommunicera så andra förstår. 
Sociala färdigheter 
Beredskap till egen förändring. 

Attityd Framgångsorienterad 
Individorienterad 
Identifiera – träna – anpassa 
Problemorienterad 
Patologiorienterad 

Förståelseorienterad 
Relationsorienterad 
Frigörande av individens förmåga. 
Den andres delaktighet och kompe-
tens. 
Flerstämmighet i processen. 
Kvalitet i processen 

Nyckelfrågor 
 
 

Diagnos? 
Varför? 
Vilka träningsprogram? 
 

Hur kommer lärande till stånd? 
Hur konstruerar individen sin verklig-
hetsbild? 
Hur finner vi temporära lösningar 
utifrån en dialog mellan olika deltaga-
res perspektiv? 
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