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Abstract
Challenge and Consideration. Supervision as a broadened special remedial 
function in schools – an analysis based on ten pioneers’ narratives.

The present thesis reports an empirical study of how ten remedial teach-
ers or special remedial teachers, all women, encountered reality as supervi-
sors or tutors in schools during the 1990s. The study sought to define the 
conditions for supervision and tutoring in the remedial-teaching function. 
Data was collected in two steps. The preparatory step consisted of a scru-
tiny of Report DsU 1986:13 on the modified remedial-teacher function, and 
perusal of the referees’ comments thereon. The second step consisted of 
interviews with all ten participants three years after their training as super-
visors/tutors at the Stockholm Institute of Education.

Neither in the above Report nor in the referees’ comments was supervi-
sion defined or discussed. Despite this resistance, supervision is required by 
the macro level for the modified remedial-teacher function. Regarding the 
micro-level situation for supervising in school, two themes were distin-
guished: an organisational theme and a legitimacy theme. The informants 
saw school management, the organisation’s pre-understanding of supervi-
sion and the profession’s continual adaptation to areas of knowledge not 
possessed by teachers as important aspects. The legitimacy theme expresses 
how differentiation of the supervisory task and the design of teaching posts 
influence the implementation.

The supervision/tutoring examined here is described through six experi-
ential themes: the dialogical here-and-now-theme, the relational theme, the 
didactic ”technical” theme, the reflective and self-fostering theme, the 
change theme and the leadership theme.

Remedial-educational supervision as described in the study appears as 
vertical but does not extend to the depth of therapeutic intervention. It is 
seen as an ethical act where consideration or recognition, rather than care, 
is a distinctive feature. Care may represent ”tacit” gender-loaded knowl-
edge and needs to be discussed in educational contexts where supervision 
or tutoring is included in the special-remedial-teacher function.

Keywords: hermeneutic, phenomenological analysis, professional, reme-
dial-educational field, remedial educational supervision-tutoring, school 
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Förord

Konsten att skriva en avhandling är kanske ingen konst när allt kommer till 
kritan. Snarare lust, möda och noggrannhet. Nu finns det här, mitt gesäll-
prov som avhandlar en praktisk färdighet, som kanske kan betecknas som 
konst, nämligen specialpedagogisk handledning. Men, för att möjliggöra 
mitt gestaltande av en pedagogik konst i vetenskaplig form har behövts en 
metodiskt omtänksam men samtidigt vetenskapligt utmanande handledare. 
Det akademiska äventyret med Rolf Helldin har krävt djupgående tankekul-
lerbyttor som stundtals varit plågsamma men alltid goda. Autenticitet och 
visdom utgör tunga delar av ditt handledarskap.  Jag hade tur som fick dig 
som följeslagare i den fenomenologiska analysen. När det var som djupast 
fick du mig att återvända till ytan för att senare i arbetet åter få mig att se 
nya djup. Många tåg har gått under åren. Och nu är vi framme. Tack Rolf 
för ditt genuina an-svar.

Bredvid handledaren finns flera andra viktiga personer som bidragit till 
min vetenskapliga tillväxt. Siv Fischbein, Sven G. Hartman och Pirjo Lah-
denperä har visat sitt starka stöd på olika sätt. Siv, öppen och generös spe-
cialpedagogisk företrädare under min tid på Lärarhögskolan. Pirjo, min 
goda vän som alltid lika öppenhjärtigt riktat konstruktiva kritiska blickar på 
mig i arbetet när jag så önskade. Sven, seriös instiftare av den lekfullt all-
varsamma Äppelakademin, där mitt adjunktsmod blev till kart och så små-
ningom växte. Tillsammans har ni alla tre i slutfasen givit strukturerande 
synpunkter på mitt läsgruppsmanus.

När jag vänder mig tillbaka ser jag Bengt-Erik och Inga Andersson. 
Bengt-Erik ledde mina första steg på forskarbanan innan sin pensionering. 
Inga skissade, på ett tidigt seminarium, en första modell av hur avhandling-
en kunde tänkas ta form. Matts Mattssons praxisforskande öga fick mig vid 
vårt första möte att känna en nyfikenhet på vad som dolde sig i handled-
ningens välmenande ande-ledning. Susanne Serrebo bidrog med en kollegi-
al validering av de aspekter som analysen av materialet ledde fram till. 
Bengt Wahlunds närläsning av, och frågor kring metodkapitlet resulterade i 
en välbehövlig ansträngning att uttrycka mig begripligare. Tack till er alla. 

Ett särskilt tack till Inger Hensvold för all uppmuntran och välgörande 
kritiska läsningar: Tänk att du parallellt med ditt eget avhandlingsarbete tog 
dig tid att i en föropposition granska mina aspekter innan jag kunde formu-
lera dem som teman! 



Tack också ni som tillsammans bidragit med viktiga samtal om språk 
och intersubjektivitet: Inger William Ohlsson, Birgitta Sandström, Christi-
na Gars, Lee Gleichmann, Elvi Kjøller och Gun Hedqvist.  

Tack också kära arbetsvänner i nej-gruppen för att ni har läst och givit 
synpunkter när jag bett er men framför allt för de samtal om livet vi har haft 
under några turbulenta år: Siv Asarnoj, Ingegerd Ekendahl, Helena Frisell 
och Ylva Wibeaus. 

Varmt tack till Tim Crosfield och Ingrid Engdahl som bistått med kvali-
ficerad översättning till engelska.

I slutfasen har jag behövt vänner med goda språkögon och vana redak-
tionsfingrar. Gunnel Brolin och Fia Anderson, ni har gjort en ovärderlig 
insats. Jag hoppas få återgälda ert gedigna arbete snart!

Anita Söderlund, du har varit min mest envisa och trofasta mentor!  
Tusen tack för att du ringde så ofta och lyssnade så väl på både kval och 
upplevda framgångar. Och försåg mig med honung och havtorn dessutom! 
Också du, Gudrun Heljestrand, har värnat om mig under de här åren. Det är 
jag glad för. 

Med Kerstin Bladini i Karlstad har jag haft en långväga men nära kon-
takt eftersom vi båda bestämt oss för att undersöka det specialpedagogiska 
handledningsbegreppet. Nu disputerar vi på samma dag!! Det vore roligt att 
forska vidare tillsammans tänker jag. 

Till sist männen i mitt liv. Mitt allra innerligaste tack till Björn, Viggo 
och Kristoffer för ett eget rum där jag kan läsa, tänka och skriva om något 
som varit angeläget sedan länge. Björn, vi har byggt två hus under de här 
åren, ett i skogen och ett i akademin, båda lika viktiga. Nu ska vi njuta mer, 
av utsikt och insikt, skog och odling. Vänner, skidor och skridskor. Viggo, 
tack för att du manade på mig att lämna mitt bidrag till forskningen. 
Kristoffer, du blev min bästa support när datorn konstrade. Tack för att ni 
finns, alla tre, och att ni höll liv i glöden. 

Vällingby den 31 oktober 2004 
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1. Inledning 

Under slutet av 1900-talet reformerades speciallärarfunktionen till en spe-
cialpedagogisk sådan. Den förändrade funktionen för specialläraren ut-
trycktes visionärt redan i 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80.

För att skolans insatser för elever med svårigheter skall bli effektivare mås-
te skolan så långt som möjligt utnyttja specialpedagogiska metoder. De spe-
cialpedagogiskt utbildade lärarnas insatser får därför inte låsas enbart till 
någon speciell organisationsform, t ex särskild undervisningsgrupp och sär-
skild undervisning. De specialpedagogiskt utbildade lärarna bör också (min 
kursiv.) delta i arbetsenheternas planering av hjälp till elever med olika svå-
righeter, i utformningen av olika åtgärdsprogram, i föräldrakontakter och i 
undervisningen som medlemmar i arbetslaget.1

Läroplanscitatet förmedlar här, om än försiktigt, en utökad samarbetsupp-
gift för specialläraren. Den handledande funktionen lanserades i ”En skola 
för alla. Att arbeta förebyggande och stödjande”, basboken i det studiepaket 
som Skolöverstyrelsen publicerade 1985 och som avsåg att ge underlag för 
lokal fortbildning i insatser för att stävja utslagningen av elever i skolan. 
Under rubriken ”Analys av specialpedagogiska insatser” stod att läsa att en 
av den specialpedagogiskt utbildade lärarens viktigaste framtida uppgifter 
skulle bli att: 

… utarbeta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samarbete med elev, 
föräldrar och klassföreståndare och elevvårdspersonal så att den gjorda ana-
lysen leder till pedagogiska konsekvenser i undervisningen. I genomföran-
det ryms såväl undervisning som handledning och rådgivning till andra.2

1986 kom utredningen om en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.
I skolan diskuterades vilka konsekvenser den skulle kunna få för elever och 
lärare. Oron var stark när det gällde den föreslagna nedskärningen av anta-
let speciallärare.

Speciallärarutbildningen lades ned 1989 och ersattes med en ny special-
pedagogisk påbyggnadsutbildning om 60 poäng. I den nya utbildningen 
skulle innehållet utvidgas och samtidigt förskjutas från direkt specialunder-
visning av elever mot handledning och konsultation. Särskilda moment till 

                                             
1 Läroplan för grundskolan (Lgr 80), s 56. 
2 Rask, Svensson och Wennbo, 1985, s 75. 
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handledningsfunktionen skrevs in i utbildningsplanen. De nya specialpeda-
gogerna skulle också tillägna sig grundläggande kunskaper inom forsk-
ningsmetodik och pedagogiskt utvecklingsarbete. Som funktionärer skulle 
de med sin handledande kompetens få en förändrad organisatorisk inrikt-
ning i det att de även skulle handleda lärare och annan skolpersonal. Blick-
en skulle riktas från barnet mot omgivningen i högre grad än tidigare.3

Hur gick det för lärare som ville arbeta som specialpedagogiska handle-
dare till andra lärare i skolan? Vad hade de att erbjuda och hur togs de emot 
i just den här funktionen? Utifrån denna problemformulering har mitt 
forskningsarbete vuxit fram. Den föreliggande avhandlingen är en studie av 
hur en grupp speciallärare/specialpedagoger utbildade enligt en psykody-
namisk handledningsmodell möter verkligheten som handledare i skolan i 
slutet av 1900-talet. Valet av problemområde innebär att jag rör mig inom 
en forskningsinriktning som studerar specialpedagogisk lärarprofessiona-
lism, professionell utveckling och (special)pedagogisk kunskap om skol-
svårigheter. Specialpedagogisk handledning är ett relativt outforskat områ-
de inom denna inriktning. Jag vill med mitt arbete ge ett kunskapstillskott 
till lärarutbildning och till verksamma pedagogers reflektioner kring hand-
ledning och (special)pedagogiskt arbete i skolan.

Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att definiera betingelser för handledning i den specialpe-
dagogiska funktionen. Jag belyser och perspektiverar följande frågor:

1. Vad är pedagogisk/specialpedagogisk handledning? 
2. Vad skiljer pedagogisk handledning från terapeutiskt arbete? 
3. Hur kan man undersöka dessa fenomen? 
4. Hur initieras och förbereds en specialpedagogisk handledningsfunk-

tion?
5. Vilka organisatoriska situationer utgör möjligheter respektive hinder 

för handledningsfunktionen? 

                                             
3 För en utförligare redovisning av införandet av den nya specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningen 1989 se Audrey Malmgren Hansens avhandling ”Specialpedagoger – 
nybyggare i skolan” (2002).   
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Avhandlingens disposition 

I det inledande kapitlet preciseras studiens syfte och frågeställningar. Jag 
redovisar också personliga och yrkesmässiga erfarenheter som har betydel-
se för min analys och tolkning av det material jag arbetar med.  

I kapitel två redovisas bakgrundsaspekter med relevans för studien. In-
ledningsvis problematiseras relationen pedagogik – specialpedagogik. Jag 
gör därefter en specialpedagogisk tillbakablick för att komma in på tidiga 
influenser från andra vetenskaper än pedagogiken som haft betydelse för 
utvecklingen av skolans specialundervisning. Fortsättningsvis gör jag en 
närsynt belysning av den vetenskapliga psykologins inflytande på det spe-
cialpedagogiska språket samt speciallärarens uppgifter i skolan. Den speci-
alpedagogiska lärarrollen granskas utifrån ett professionsperspektiv. Utred-
ningen om den reformerade specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen
(DsU 1986:13) synas i relation till handledningsfunktionen. Också utred-
ningens remissvar granskas och redovisas som bakgrundsresultat.  

I det tredje kapitlet redogör jag för studiens epistemologiska och teore-
tiska utgångspunkter. Jag redogör också för mitt hermeneutiskt filosofiska 
metodval. 

Det fjärde kapitlet innehåller aktuell forskning om handledning i peda-
gogiska verksamheter. Också handledningsbegreppets komplexitet lyfts 
fram.

I det femte kapitlet ges en beskrivning av det sammanhang som det em-
piriska materialet är en del av. Här presenteras Barbro Wiking, hennes 
handledningsmodell, handledarutbildningen samt studiens tio informanter.  

I det sjätte kapitlet redovisas hur jag gått tillväga metodiskt i arbetet med 
att undersöka fenomenet handledning. Jag beskriver val av intervjumetoder 
samt genomförandet av de två intervjuerna och begrundrar själva tolknings-
förfarandet. Därefter gör jag en eftertänksam och nära redogörelse av den 
fenomenologiska analysmetod jag använt för att söka efter vad informan-
terna menar med handledning, det vill säga hur de beskriver handledning-
ens mening eller”väsen”. Analysen har gjorts med utgångspunkt i infor-
manternas utsagor i den andra intervjun där de beskriver sitt eget sätt att 
handleda samt deras upplevelser av hinder och möjligheter att utöva funk-
tionen.

I det sjunde kapitlet redovisas meningen i handledning i form av sex in-
tentionella upplevelseteman. 

I det åttonde kapitlet redovisas informanternas upplevelser av möjlighe-
ter och hinder att ge specialpedagogisk handledning i skolan.

I det nionde kapitlet diskuterar jag de sex teman som definierar infor-
manternas upplevelser av handledningens innebörd genom att ställa dem 
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mot kriterier i Gunnar Handal och Per Lauvås pedagogiska handlednings-
modell. Jag visar att det, i den specialpedagogiska handledning som talas 
om här, teoretiskt går att urskilja andra dimensioner än de som Handal och 
Lauvås preciserar som kriterier för så kallad exemplarisk handledning.  

I avhandlingens sista kapitel görs först en sammanfattning av studien. 
Därefter diskuteras handledningsfunktionen i relation till tradition och vi-
sion när det gäller specialpedagogiskt lärararbete. Diskussionen sker med 
utgångspunkt i min empiri men berör också de förändringar det specialpe-
dagogiska handledningsuppdraget genomgått efter studiens genomförande, 
det vill säga införandet av kvalificerade samtal som ersättning för handled-
ning. Avslutningsvis ger jag förslag till fortsatt forskning kring specialpe-
dagogens handledande eller kvalificerande samtal.  

Till sist vill jag här ge några läsanvisningar av klargörande karaktär när 
det gäller mitt sätt att skriva. I de fall jag vill starkt betona något har jag 
valt att kursivera detta. En formulering som kan vara vedertagen i språket, 
men är ifrågasatt av mig, sätts ibland inom dubbelt citattecken. Teoretiska 
begrepp markeras ibland med enkelt citationstecken. När det gäller över-
sättningar av enstaka ord eller begrepp till svenska i löpande text har visar 
jag originalordet i en följande parentes. I några fall har jag också använt 
parentesering för att förtydliga ett innehåll. Med denna korta handledning i 
hur avhandlingen komponerats övergår jag nu en redogörelse av min för-
förståelse.

Min praktiska teori 

I följande avsnitt redogör jag för några av de erfarenheter som jag bedömer 
har relevans för studien. Jag redovisar lärdomar som jag genom tidigare 
kunskapssökande tillägnat mig under min drygt trettioåriga erfarenhet som 
lärare, speciallärare, lärarutbildare och forskarstuderande. En tidig bild får 
inleda.

Under min egen utbildning till lågstadielärare framstod innehållet i hand-
ledningsbegreppet som givet, det problematiserades aldrig. Handledarna 
var de före-språkande experterna. De anvisade metoderna, så här gör man. 
Men det starkaste avtrycket av min handledare under praktikterminen i Sur-
te, utanför Göteborg, är att hon kritiserade mina stockholmska språkfaso-
ner. Hon kunde också ge besked om elevernas tillstånd. Esa, en finsk pojke 
vars pappa arbetade på glasbruket, kallade hon mutist vilket skulle uppfat-
tas som handledande. Jag fick själv pröva hur jag skulle bemöta honom 
eftersom pedagogiska förhållningssätt när det gällde utländska elever inte 
problematiserades under min lärarutbildning. Inte förrän tjugo år senare 
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kom jag att ha ord för att tänka djupare kring och förstå djupet av en hand-
ledningshandling av det här slaget. Men i min praktiska teori lagrade jag 
erfarenheten av Esas så kallade mutism, hans försök att prata med mig med 
sina teckningar och så Päivi, Esas kamrat, som tålmodigt och glatt jobbade 
på som tolk i klassrummet. Frågor som väcktes under den här tiden hade 
med språket och invandrarelever att göra. Varför behövde de kategorise-
ras? Hade jag själv blivit kategoriserad som mutist då jag arbetade som au-
pairflicka i Lyon efter studentexamen? 

Mina första erfarenheter som ”färdig” lärare var turbulenta. Den första 
tjänsten i en skola på Hisingen i Göteborg bjöd på ett möte med en grupp 
lågstadiepojkar som anvisats till en obs-klass lokaliserad i ett rum på sko-
lans vind. Arbetet ställde stora krav på mig som ung och oerfaren pedagog. 
Frågor om skolans organisation kröp in under skinnet. Varför ville ingen 
hjälpa mig? Kunde rektorn reagerat annorlunda än acceptera att jag sa upp 
mig? Jag hade sannolikt varit betjänt av en medarbetare och kanske också 
handledning, i synnerhet när pojkarna tände brasor eller rymde från skolan.  

I början av 1970-talet mötte jag, i en så kallad invandrarklinik, en brokig 
samling utländska lågstadiebarn i en skola i Stockholms innerstad. Mötena 
med dem fick mig att ifrågasätta mycket av förgivet tagen metodik. Jag 
gjorde exempelvis erfarenheten att barnen lärde sig läsa snabbare på sitt 
modersmål än på svenska. Men mina försök att förmedla didaktiska erfa-
renheter av det här slaget ”uppåt” i organisationen möttes av total oförståel-
se. Var det verkligen så omöjligt att lära sig läsa på arabiska? De fördjupa-
de kunskaperna kring mina utländska elevers situation i skolan kom då jag 
senare, efter att ha gått speciallärarutbildningen, deltog i ett flerårigt ut-
vecklingsarbete kring etniska fördomar och mobbning i skolan.4 I projektet 
sökte vi svar på frågan om på vilket sätt fördomar påverkar skolans organi-
sation och sättet att undervisa. Den vetenskapliga handledningen5 gjorde att 
jag under projektet kunde sätta mig in i minoritetsfrågor och förkovra mig i 
psykologiska förklaringsmodeller när det gällde exempelvis attitydutveck-
ling.6 Under det här arbetet fick jag också syn på några av mina egna för-
domar. I mötena med lärare och psykologer med en annan bakgrund än den 
svenska hände det att mina föreställningar ifrågasattes samtidigt som jag 

                                             
4 Projektet initierades av kommunala politiker i Stockholms stad och finansierades av 
staden samt Skolöverstyrelsen. 
5 Handledningen i projektet gavs av Anders Lange som då var lektor vid pedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet.  
6 Tillsammans med Pirjo Lahdenperä skrev jag två pedagogiska ”handböcker” som dis-
tribuerades i form av servicematerial från dåvarande Skolöverstyrelsen: Fördomar och 
mobbning, del 1 och 2 (1983). 
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upplevde att min röst kunde bjuda likvärdigt motstånd i våra samtal. Erfa-
renheter av det här slaget ser jag idag som starka handledningsupplevelser.  

I slutet av 1970-talet arbetade jag några år som speciallärare på Barnbyn 
Skås skola. Barnbyn Skå är en familjebehandlingsinstitution belägen på 
Svartsjölandet strax utanför Stockholm. Jag hade sökt mig dit efter special-
lärarutbildningen för att pröva frågan om vad teorin om ”det sociala arvet” 
innebar i skolpraktiken. Kom familjernas svårigheter till uttryck hos barnen 
i skolmiljön och i så fall hur? Och vad betydde mitt ”sociala arv” i mötet 
med Barnbyns familjer? 

På Skå kom jag också för första gången i kontakt med handledning i 
bemärkelsen kompetensutveckling inom yrket. Handledning var ett naturligt 
inslag för de professionella behandlarna och gavs strikt inom professionen. 
Eftersom sammansättningen i en personalgrupp på en människovårdande 
institution ofta bestod av flera professioner sattes relationerna mellan pro-
fessionerna i personalgruppen i fokus i så kallade personalgruppssamtal. 
Handledning kontrasterades således mot begreppet personalgrupp. Vi som 
arbetade på skolan fick vara med om det senare under en krisperiod på in-
stitutionen. Någon handledning på skolan fick vi däremot inte.

När utredningen om en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning kom 
1986 arbetade jag som speciallärare i Husby, en ny förort i nordvästra 
Stockholmsområdet. Vi hade drabbats av nedskärningar inom specialun-
dervisningen och på skolan diskuterades vilka konsekvenser för elever och 
lärare utredningen kunde leda till. Oron var särskilt stark när det gällde den 
föreslagna nedskärningen av antalet speciallärare. Skulle några barn få flyt-
ta till särskolan? Hur skulle vi kunna fortsätta att laborera med små grupper 
så att alla elever fick lugn och ro? Jag började också allvarligt reflektera 
över mina kollegiala arbetssamtal. Vad hände egentligen när jag initierade 
samtal kring elevers svårigheter? Hur påverkade dessa samtal elevernas 
vardag?

Inom ramen för verksamheten vid Centrum för Barn och Ungdomsve-
tenskap på Lärarhögskolan i Stockholm ansvarade jag i slutet av 1980-talet 
för en serie öppna föreläsningar och seminarier kring temat ”bråkiga barn”. 
Såväl föreläsningarna som seminarierna rönte stort intresse och var välbe-
sökta av pedagoger. Jag hade återknutit en kontakt med Barbro Wiking som 
handlett mitt specialarbete på speciallärarutbildningen. Hon, men också 
andra föreläsare och seminariedeltagare, pekade på goda möjligheter till 
professionell utveckling genom handledning i arbetet med bråkstakarna och 
deras motsatser, de tystlåtna, ”osynliga” skolbarnen. Barbro utvecklade 
under den här tiden en idé om en handledarutbildning för pedagoger. 
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Under 1992 fick jag av Stockholms skolförvaltning ett uppdrag att 
genomföra en förberedande utvärdering av förändringar inom elevvårds-
organisationen i Stockholm.7 Omorganisationen utgick från två huvudkrav: 
å ena sidan ökad valfrihet när det gällde rekrytering av elevvårdskompeten-
ser till skolorna och å andra sidan ett krav på ökad effektivitet och produk-
tivitet. Mitt uppdrag bestod bland annat i att beskriva hur många och vilka 
slags uppdrag som kom till de 10 nyinrättade elevvårdsenheterna.

Psykolog- och kuratorstjänsterna skars under omorganisationen ned med 
ca 25 %. Samtidigt genomfördes en poänggivande utbildningssatsning i 
handledning och konsultation för elevvårdspersonalen. Hur skulle dessa 
förändringar påverka ”fältet”? De speciallärare som ingick i elevvårdsenhe-
terna fick inte tillträde till denna utbildning. Varför inte? Under arbetet med 
utvärderingen började jag därför fundera över handledningens ”värde” i det 
skolpolitiska marknadstänkandet. Hur fördelades handledningsuppdragen? 
Vilka kompetenser efterfrågades i uppdragen? Vad fick speciallärarna 
handleda i? 

Mitt arbete som lärarutbildare i pedagogik och specialpedagogik har för-
gyllts av tillfällen då jag kunnat studera handledning i olika former och på 
så sätt koncentrera mig på begreppets struktur och innehåll. Under ett tre år 
långt utvärderingsuppdrag av Civildepartementets Plus-projekt8 fick jag 
möjlighet att studera fenomenet närmare i några av projektens olika peda-
gogiker i verksamheter riktade till ungdomar i ”riskzonen”. Utifrån fyra 
varianter på pedagogiska relationer mellan de vuxna ledarna och ungdo-
marna försökte jag komma underfund med handledarskapets karaktär inom 
respektive variant.9 Den pedagogiska kärnfrågan i det här sammanhanget 
var: Vilken betydelse för själva grunden till lärandet har den mänskliga re-
lationen i projekten? De fyra pedagogiska varianter vi ”såg” var: en kon-
trollerande-övervakande, en omvårdande, en didaktisk (det hantverksmäs-
siga lärlingskapet) och en medvetandegörande (frigörande). Vari bestod 
exempelvis det hantverksmässiga lärlingskapets handledning? Vilka likhe-
ter och skillnader fanns mellan detta handledarskap och de andra?  I ett av 
projekten fanns en ledare med ett explicit dialogpedagogiskt förhållnings-
sätt. Vari bestod det dialogiska och hur kom det till uttryck? Kunde jag 

                                             
7 Sahlin, 1992. 
8 Till Plus-projekten (Projekt för Lokal Utveckling genom Samverkan) avsattes 30 mil-
joner kronor ur Allmänna arvsfonden till verksamheter riktade till ungdomar i ”riskzo-
nen” i tolv ”miljonprogramsområden” i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och 
Sundsvall. Projekten genomfördes 1991-1994. Om Stockholmsprojekten går att läsa i 
rapporten ”Plus för unga i Stockholm” (Ds 1995:54, bilaga 3) som jag skrivit tillsammans 
med Anita Söderlund. 
9 Ibid s 135.
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fånga dialogens dimensioner genom en etnografisk ansats och med hjälp av 
Paolo Freires teoretiska begrepp ’conscientizcâo’?10

Arbetet med utvärderingen i Plus-projektet innebar att jag fick kritiskt 
pedagogiska utmaningar eftersom forskningsgruppen huvudsakligen bestod 
av sociologer. I synnerhet sociologerna Benny Henriksson, projektets 
forskningsledare, men också Tore Brännberg och Matts Mosesson11 inspi-
rerade till att bryta pedagogiska teser mot sociologiska perspektiv. Freires 
teori är ett exempel. Eftersom Plus-projektets fokus var ungdomar ”i risk-
zonen” stötte och blötte vi självfallet uppfattningar om begreppets innebörd 
utifrån pedagogiska sätt att definiera och bruka detta luddiga begrepp. Ge-
nom våra diskussioner synliggjordes för mig bland annat dialektiken mel-
lan kontroll och autonomi i projektens olika pedagogiker. Jag erfor också 
att olika riskzonsomständigheter krävde olika former av bemötande. 

Samtidigt kunde jag i forskarutbildningen bearbeta frågeställningar kring 
handledarskap som ett pedagogiskt förhållningssätt. Under den här perio-
den ledde professor Inger William-Ohlsson två på varandra följande kurser 
i forskarutbildningen: ”Språk som samtal” och ”Intersubjektivitet” som 
båda direkt anknöt till mitt intresseområde. Hur kan man förstå utbrändhet? 
Så löd en fråga jag knöt till lärarprofessionen. Skulle jag se reflektion eller 
handledning som ”botemedel” i relation till detta fenomen? Seminarierna 
under dessa kurser gav krydda åt mina frågor och väckte lusten att gå vida-
re.

Ännu en erfarenhet ska redovisas här. Jag har på uppdrag av Skolverket 
utvärderat ett projekt i Huddinge kommun där pedagogkonsulten Agneta 
Hellström under två år utbildade 15 specialpedagoger/speciallärare i en 
egen modell för specialpedagogisk handledning.12 Arbetet genomfördes 
samtidigt som jag börjat analysera mitt eget material. Jag kunde i detta Pe-
gasus-projekt följa den organisatoriska inplaceringen av handledarfunktio-
nen. Vilka skäl angavs för att inte konstruera handledartjänster år de utbil-
dade handledarna? Arbetet gav mig också frågor om specialpedagogens 
position när det gäller transprofessionell kommunikation, det vill säga olika 
yrkesgruppers samtal om elever i svårigheter. Hade pedagogerna svårighe-
ter med sitt språk i mötet med andra yrkesgrupper inom det specialpedago-
giska området, exempelvis logopederna, psykologerna eller läkarna?

                                             
10 Freire talar om ’conscientiszcâo’ som en möjlighet för människor att träda in i den 
historiska processen som ansvariga subjekt. Se vidare Freire, 1972, sidorna 32 och 37. Se 
också Mattson, 2003 s 26-27. 
11 Tore Brännberg utvärderade Plusprojekten i Göteborg (Ds 1995:54. bilaga 1) och och 
Matts Mosesson ansvarade tillsammans med Hans Melkersson och Johnny Karlsson för 
utvärderingen av projekten i Malmö, Norrköping och Sundsvall (Ds 1995:54, bilaga 2).
12 Utvärderingen är publicerad i två rapporter: Hellström, 2001 och Sahlin, 2001.  
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En sista viktig erfarenhet i relation till min studie är min ett och ett halvt 
år långa grupphandledarutbildning i Kommunförbundets regi. Jag har, 
tillsammans med kuratorer, psykologer och pedagoger, haft glädjen att vara 
med om spännande föreläsningar parallellt med att få kvalificerad handled-
ning på handledning kring egna handledningsuppdrag av psykologen Ulf 
Hagström och socionomen Eva Redemo, en process jag inte vill vara för-
utan.

Viljan att veta mer om en pedagogisk handledningsfunktion ledde mig 
nu vidare att med hjälp av avhandlingens frågeställningar söka djupare kun-
skap om detta kommunikativa fenomen lanserat av statsmakterna som före-
byggande av elevers svårigheter i skolan. 
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2. Bakgrund 

Studien handlar om tio speciallärare/pedagoger som går in som handledare 
i skolans praktik. De möter en pedagogisk sfär som konstruerats och rekon-
struerats under moderniteten. I grunden finns en demokratisk idé om inklu-
dering av socialt avvikande barn i skolan. I detta avsnitt försöker jag verba-
lisera en fond, eller kuliss för det som utspelar sig när handledning och 
konsultation införs som nya moment i en reformerad speciallärarutbildning. 
Det är naturligtvis omöjligt att teckna denna fond i sin detaljrikedom, där-
för riktar jag ljuset mot central rekvisita som enligt mitt sätt att se delvis 
ryms i den språkliga särskiljningen mellan pedagogik och specialpedago-
gik.  Inledningsvis diskuterar jag därför dessa båda begrepp. Jag gör också 
en specialpedagogisk tillbakablick och ger exempel på hur den tidiga speci-
alundervisningen för de socialt avvikande växte fram och institutionalisera-
des. För att visa vidden av de medicinska och psykologiska disciplinernas 
inverkan på specialpedagogiken vill jag därpå lyfta fram professionalise-
ringens betydelse för det moderna samhällsbygget och det differentierande 
språkbruk som följde i dess spår. I det sammanhanget vill jag också pro-
blematisera speciallärarrollen och lärarprofessionaliseringen. Avslutnings-
vis ger jag en bild av den utredning som tillsattes i syfte att reformera den 
dåvarande speciallärarutbildningen. Handledning, konsultation och rådgiv-
ning föreslogs i utredningen bli de nya instrument specialpedagogen kunde 
spela på i syfte att minska utslagningen av elever i grundskolan.13 I en 
genomgång av remissvaren vill jag slutligen visa hur omvärlden såg på in-
förandet av handledning och konsultation. 

Pedagogik eller specialpedagogik? 

En viktig fråga i mitt arbete som lärare var om det är möjligt att bestämma 
en gräns mellan pedagogiska och specialpedagogiska insatser när det gäller 
att möta barn och elever. Frågan kunde naturligtvis aldrig ges ett enkelt 
svar men fick för mig en kunskapsteoretisk betydelse som accentuerades 
under arbetet med min undersökning.  

I ett historiskt perspektiv kan specialpedagogik och specialpedagogisk 

                                             
13 Här åsyftas SOU 1983:63, den utredning i vilken konstaterades att utslagningen, trots 
specialpedagogiska insatser, tilltog i grundskolan.
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kunskap sammanfattas som ett övergripande socialt problem, vilket känne-
tecknar Rolf Helldins kritiska forskningsansatser när det gäller frågor om 
avvikelse och segregation inom det specialpedagogiska området.14

Ulla-Britt Bladini skriver att användningen av termen specialpedagogik 
blev frekvent i språket först på 1960-talet i Sverige.15 Bladini pekar på en 
skillnad mellan den arbetsgrupp som tillsattes 1965 för att utreda frågan om 
studieplaner för speciallärarutbildningen och tidigare expertutredningar 
som gjorts kring denna utbildning. Den 1965 tillsatta utredningen, skriver 
hon, ”utgjorde en representation av centralt placerade skoladministratörer, 
forskare och lärarutbildare”.16 I tidigare utredningar hade man anlitat exper-
ter direkt knutna till verksamheten i skola och speciallärarutbildning. Enligt 
Bladini använde 1960 års lärarutbildningssakkunnigas expertgrupp begrep-
pet och då främst vid benämnandet av det planerade specialpedagogiska 
institutet eller seminariet eller vid beskrivning av utländsk speciallärarut-
bildning. Genom utredningarna om skolans inre arbete (SIA)17 och lärarut-
bildningen (LUT)18 kom sedan termen specialpedagogik alltmer att använ-
das i utbildnings- och fortbildningssammanhang. Med kritisk blick kan be-
greppet, åtminstone delvis, ses som en (språklig) konstruktion inom aka-
demin. Inledningsvis hade det inte någon annan åtskiljande funktion än en 
organisatorisk eftersom det ursprungligen knöts till en funktion (behörighet 
för speciallärartjänst) och inte till ett pedagogiskt (didaktiskt) innehåll.19

Frågan om vad som utgör det speciella i specialpedagogiken är sedan ett 
vanligt ämne för diskussion och meningsskiljaktigheter i pedagogiska 
sammanhang.20 Eftersom det tycks näst intill omöjligt att försöka ge be-
greppet en generell definition vill jag här lyfta fram några aspekter som gör 
det problematiskt för mig.  

Ytligt sett har specialpedagogiken ett mycket brett spektrum. Den har att 
göra med fenomen av oerhört skiftande karaktär, alltifrån begåvningsrelate-
rade inlärningssvårigheter till miljöbetingade sociala störningar hos männi-
skor i olika åldrar som deltar i ett utbildningssammanhang. Den kanske 
vanligaste associationen till specialpedagogik i denna bemärkelse kommer 
till uttryck i talet om elever i behov av särskilt stöd. I propositionen 

                                             
14 Se vidare Helldin, 1997, 1998 samt 2002.  
15 Bladini, 1990.  
16 Ibid. s 127. 
17 SOU 1974:53. 
18 SOU 1978:86. 
19 Bladini, 1990, s 157. 
20 Jämför också Persson, 1995, s 3. 
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1988/8921 ges begreppet specialpedagogik en mycket vid definition. Här 
talas om

… elever som faller utanför den naturliga variationen i olikheter.22

Specialpedagogik framstår då som ett paraplybegrepp när det gäller elever 
som inte får plats under paraplyet. Men vid närmare granskning visar det 
sig också att definitionerna varierar med definitionsutövarna och, vid ännu 
närmare granskning, ofta framstår som paradoxala. Specialpedagogiska 
paradoxer lyfts fram av både svenska och utländska forskare, exempelvis 
av Karl Gustav Stukat23 och Thomas M Skrtic.24

Går vi från yta till djup finner vi att det vetenskapliga ämnet med samma 
namn karakteriseras av tvärvetenskaplighet och inbegriper kunskapsområ-
den där omgivningsfaktorer och inte enbart individuella variationer fokuse-
ras.25 Att specialpedagogik som ämnesområde har en nära koppling till pe-
dagogik råder det väl knappast någon oenighet om. Däremot är uppfatt-
ningen om specialpedagogikens funktion i olika utbildningsmiljöer inte lika 
okontroversiell.26 Samtidigt som den språkliga benämningen är en beteck-
ning på en vetenskaplig disciplin är den också en politisk-normativ förete-
else. Som sådan handlar specialpedagogiken om hur samhället och dess 
medlemmar uttrycker hur människor som av någon anledning avviker från 
”det normala” skall ha det, idag och i framtiden. I talet om specialpedago-
gik har vi således inte med ett utan med flera tal om specialpedagogik att 
göra, det vill säga flera specialpedagogiska diskurser med flera sinsemellan 
motstridiga intressen. Och de officiella diskurserna, som står att finna i 
skollagen och läroplanerna, konkurrerar ibland med diskurser som har med 
normalitet och avvikelse att göra.27

Genom denna mångdubbla innebörd, denna grumliga lins, kommer spe-
cialpedagogiken att uppfylla en mängd funktioner i samhälle och skola, inte 
alltid uttryckta i klartext. Grumligast blir kanske den specialpedagogiska 
linsen när det gäller de dolda eller osynliga handikappen och de socialt ut-
satta elevernas situation. Den etymologiska skillnaden, det vill säga prefixet 
special i begreppet specialpedagogik, pekar på en diskursiv företeelse, nå-
got sär-skilt, som också inbegriper en etisk valör. Den språkliga konstruk-

                                             
21 Prop. 1988/89:4. 
22 Ibid. s 80. 
23 Stukat, 1986.
24 Skrtic, 1991. 
25 Fischbein (2001).
26 Persson, 1995, s 4. 
27 Ibid. s 46. 
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tionen behöver därför knytas till frågan om hur samhällets medborgare – i 
synnerhet de professionella – förstått och förstår barn som på grund av sin 
personlighet passar eller inte passar in i en viss institutionell verksamhet.

Matts Börjesson och Eva Palmblad28 urskiljer fyra olika grunder för att 
ta till särskiljande åtgärder gentemot skolbarn: de kroppsligen sjuka och 
funktionshindrade, de stökiga, bråkiga, olydiga, rastlösa, de som halkar 
efter i förhållande till skolans årskursindelning och måldokument samt de 
mobbade barnen. Eftersom min undersökning tar sin utgångspunkt i en 
handledningsmodell som anknyter till ”bråkiga barn”, det vill säga till den 
andra gruppen, riktas nu uppmärksamheten mot dem och mot företeelser i 
tiden som ger perspektiv på dessa elevers situation. Med vilka blickar har 
barn som bryter mot samhällets och skolans ordning setts?   

Den etiska vändningen – en specialpedagogisk tillbakablick 

Visioner och teorier om demokrati och stora utbildningsprogram som skul-
le omfatta samhällets alla medborgare har förekommit i den europeiska 
tanketraditionen alltsedan upplysningstiden. I en historisk studie av speci-
alpedagogikens utveckling i Norge anknyter Lise Vislie specialpedagogi-
kens villkor under moderniteten till upplysningens hårda respektive mjuka
upplysningsdiskurs.29 Vislie menar att upplysningsprojektets filosofer, Im-
manuel Kant och Jean de Condorcet, hade olika grundantaganden om för-
bättringsprocessens innehåll. För Condorcet, som var matematiker var ve-
tenskapen själva motorn i projektet. Vetenskapen skulle rädda världen ge-
nom att skapa likhet mellan människor och frigöra dem ”fra religionens 
svøpe”.30 Kants upplysningsprojekt byggde på en annan skiss. Han marke-
rade en skillnad mellan det teoretiska och det praktiska förnuftet, det vill 
säga mellan å ena sidan den exakta vetenskapen och å andra sidan det etis-
ka sinnelaget.

For begge områdene forestilte han seg en forbedringsprocess, men langs to 
klart uavhengige linjer. Mens fremskritt innenfor de eksakte vitenskapene 
ble oppfattet som nært forbundet med de tekniske fremskrittene, var ”men-
neskers myndighet” målet for fremskritt innenfor det moraliske området.31

                                             
28 M Börjesson och Palmblad, 2003, s 9. 
29 Vislie, 2004.
30 Ibid. s 14. 
31 Ibid. s 14. 



26

Sven Liedman benämner Kants oavhängiga linjer en ”hård” respektive en 
”mjuk” upplysningsdiskurs.32 Det blir den hårda diskursen som, enligt Vis-
lie, konstituerar det moderna projektets ryggrad. Ekonomi, teknologi och 
naturvetenskaper får företräde och etiken, politiken, konsten och religionen, 
det vill säga den mjuka diskursen, kommer i bakgrunden när det gäller 
samhälleliga förbättringsprocesser. Tvetydigheten lever dock kvar i en pa-
rallell process och kan enligt Vislie ses som nyckelfaktorer för förståelsen 
av det moderna tillståndet och dess kriser. 

Industrialismens genombrott och urbaniseringen förändrade familjens 
och därmed barnens villkor i samhället. De fattigas familjer bröts då sönder 
genom att många kvinnor blev tvungna att arbeta utanför hemmet och barn-
arbete var till en början utbrett. Men ny teknik gjorde snart barnen överflö-
diga och olönsamma i produktionen samtidigt som det hänsynslösa utnytt-
jandet av barnarbetskraften fick liberala strömningar att driva fram 
barnaräddande lagar för att reglera barnarbetet.33 Den ekonomiska 
olönsamheten och den farliga miljön hindrade barnen från att vara 
tillsammans med sina arbetande mödrar i fabrikerna.34 Många minderåriga 
kom att sakna tillsyn och kringdrivande och ofostrade barn och ungdomar 
blev ett stort problem i samhället. Kenneth Hultqvist skriver att 
arbetslöshet, fattigdom, lösdriveri och tiggeri men också degenerationsoro 
präglar tiden.35 Han skriver också om en rädsla inför den växande 
arbetarrörelsen. De sammantagna förändringarna tolkades av många 
socialliberala reformatörer, exempelvis av förskolans pionjärer, som en kris 
i den moraliska ordningen och samhällsgemenskapen. Ytterst fanns enligt 
Hultqvist en rädsla för att den nationella gemenskapen skulle falla sönder. 
Det är således ingen tillfällighet att sammanhållna utbildningsmiljöer som 
förskola och skola institutionaliseras under en period runt sekelskiftet då 
samhällssituationen betecknas som så krisartad. 

Altruistiska känslor hos de bättre bemedlade väcktes till liv och bäddade 
för en iscensättning av filantropiska verksamheter. Uppfostran av det upp-
växande släktet sågs av filantroperna som en möjlighet att återställa den 
nationella gemenskapen. Hultqvist skriver att man finner formeln för denna 
harmonisering av intressena  

                                             
32 Liedman, 1997, s 21-41. 
33 Flera forskare beskriver den etiska vändningen. Jag utgår här främst från B Börjesson; 
Helldin, 1998; Hultqvist, 1990; Ohrlander, 1992; 1995 och Vislie, 2004.
34 Bergenheim, 1989, s 1. 
35 Hultqvist, 1990, s 27. 
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… i en förskolefostran, som är kopplad till en reorganisering av hemmen. 
Barnen ska uppfostras, och familjen ska omdanas till en mer moraliskt högt-
stående samhällsenhet.36

Bengt Sandin visar i sin avhandling hur samma ambitioner yttrar sig inom 
den svenska skolan.37 Under 1700- och 1800-talet övertar skolan alltfler av 
de fostrande uppgifter som tidigare legat på familjen och hushållen. Sko-
lorna betraktades, skriver Sandin

… som ett medel att motverka konsekvenser av (de) fattiga familjernas 
bristande sedlighet och oförmåga att undervisa sina barn. Inom barnavår-
dens och barnuppfostrans område framträder en kontinuerlig trend mot ett 
vetenskapliggörande av det som förr betraktades som moraliska problem.38

Det moraliska problemet och det nya gemenskapsbygget bäddade för en ny 
syn på barnet. En restriktiv syn på maktens utövande baserad på en patriar-
kalisk världsbild med Gud som allsmäktig ersätts enligt Hultqvist med en 
regulativ idé om att forma de yngsta människorna till mer självgående i 
bemärkelsen självreglerande människotyper med förmåga att styra sig själ-
va och sina egna handlingar.

Förbud, och hot om straff, ersätts av ett system där övervakningen av ge-
menskapens normer flyttas in i människan, och blir en del av hennes per-
sonlighet.39

I den ”gamla” pedagogiken, det vill säga den fostranspedagogik som base-
rades på den traditionella lydnanden, var det själva överträdelsen mot den 
moraliska ordningen, ”den centrerade världsbilden, konungen av guds nåde 
och familjen och fadersmakten”,40 som hamnade i fokus, och det var krop-
pen som bestraffades. I den ”moderna” pedagogiken är det istället subjektet
som genomför handlingen, som hamnar i fokus. Denna subjektivering in-
nebär att uppmärksamheten förflyttas från att man gör något, exempelvis 
stjäl, till den som stjäl. Fokus flyttas från handlingen till och in i personen. 
Denna subjektiveringsprocess lägger grunden till en statlig inre styrning i 
form av en personlighetspolitik som genom Michel Foucaults terminologi 
kom att benämnas ’governmentality’ eller subjektivitetens teknologi och 

                                             
36 Ibid. s 27. 
37 Sandin, 1986. 
38 Ibid. s 211.
39 Hultqvist, 1990, s 30. 
40 Ibid. s 29. 
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syftar till att forma barnets själ eller psyke utifrån en vision om det goda 
barnet.41

Ideologernas projekt övertas så småningom av de moderna socialveten-
skaperna vilket med Vislies terminologi kan ses som en rörelse från en 
mjukare diskurs med frigörelse och frihetsskapande till en hårdare diskurs 
som betonade disciplinering. Inom psykologin, skriver Hultqvist, söker 
man efter nya måttstockar för människoblivandet och pedagogiken blir ett 
vapen gentemot det oförnuft som präglar det traditionella samhället och 
dess uppfostringsmetoder. Förändringarna beledsagas av ett ökat statligt 
inflytande. ”Det sociala” bildar ett gränsområde där skillnaden mellan pri-
vat och offentligt upphävs. I detta gränsområde blir välfärdsstatens motto 
att förebygga oönskad utveckling och att åstadkomma det goda snarare än 
att straffa och hindra det onda.42 I detta nya sätt att tänka om barnet möjlig-
görs också omformuleringar av sociala och politiska problem till psykologi 
och psykologiska spörsmål. Ett aktuellt exempel på en sådan psykologisk 
gestalt är för mig begreppet ”behov” som tycks bli alltmer frekvent i det 
vardagliga specialpedagogiska språket och även används i den officiella 
specialpedagogiska diskursen. Omvärldens förväntningar på barnet har i 
detta psykologiska begrepp givits en form i barnets inre, ett något som går 
att förändra.

Att förebygga det onda blir uppfostrarens första plikt. Det är emellertid 
viktigt att komma ihåg att uppsåtet var gott. Hultqvist skriver: 

Detta ideologiska arbete bedrevs naturligtvis i bästa välmening och det tor-
de vara svårt att hävda annat än att det fanns en stark övertygelse bland ti-
dens vetenskapare om att den egna verksamheten var underkastad det sk 
sakliga omdömet. Man hör dock inte de sociala övertonerna i det egna bud-
skapet.43

Men kunskaper och förståelse för skeenden konstrueras inte i nuet. På sam-
ma sätt som vi idag inte med säkerhet kan förutsäga hur handlingar och 
skeenden tas emot av omvärlden kunde inte heller dåtidens filantroper för-
utse hur deras välvilliga insatser skulle komma att åstadkomma tankemäs-
siga förskjutningar och systemiska, samhälleliga förändringar. Inte förrän i 
efterhand kan vi se detta skeende som att ideologerna och sam-
hälls(veten)skaparna inte förstod sin egen ideologiska självbild, det vill 
säga inte kunde höra de ”sociala övertonerna”.

                                             
41 För en uttömmande beskrivning av subjektiveringsprocessen se också Rose, 1989. 
42 Hultqvist, 1990, s 34. 
43 Ibid. s 54. 



29

Det som också kan utläsas i efterhand är att en humanism med tradition i 
medlidandets kristendom förskjuts mot en kontrollerande humanism där 
den religiösa maktens oro för de avvikandes ohämmade frihet bildar bas för 
ett ”räddande” avskiljande. Rolf Helldin visar i en historisk analys av avvi-
kelse och segregation hur ett starkt kyrkligt ideologiskt inflytande gör sig 
bemärkt vilket präglar den allmänna utbildningen i Sverige.44 Han riktar 
också uppmärksamheten mot ett parallellt vetenskapligt inflytande när det 
gäller patologiska tillstånd som accelererar under 1920-talet. Innehållet i 
avvikardiskursen förändras successivt från moraliska, mytiska tolkningar 
av avvikelsen till sjukdomstolkningar.

Vislie beskriver den period under 1800-talet då barnet på gatan i Norge 
blir föremål för filantropins omsorgsengagemang.45 Hon benämner denna 
specialpedagogiska fas ’begränsad liberalitet’ utifrån idén om den dubbla, 
det vill säga den hårda och den mjuka diskursen. Den begränsade liberalite-
ten kommer till uttryck i en räddningsdiskurs som konstrueras i mötet mel-
lan en idé om asyl, politik och institution. Lösningsstrategin bygger på de 
filantropiska barnasylernas och räddningsanstalternas önskan om att ge bar-
nen en utbildning och en tro på att detta skulle gagna dem bäst, vilket var 
detsamma som bättre än arbete. Den begränsade liberaliteten bestod således 
i karaktärsdaning. 

Den effektive filantropi lå ikke i avlastning og understøttelse, men i å endra 
barnas karakter.46

Hur gestaltades då de tidigaste pedagogiska verksamheterna för samhällets 
mest utsatta barn i Sverige? Hur inlemmas de i den svenska samhällskrop-
pen? Låt oss se närmare på den svenska abnormskoleundervisningen och 
dess institutionalisering. 

Slagsta – ett exempel på pedagogik i den begränsade 
liberaliteten

Håkan Brockstedt skriver i en pedagogikhistorisk studie om ett embryo till 
den svenska specialundervisningen.47 Han beskriver den fas där den filan-
tropiska abnormskoleundervisningen institutionaliseras och gäller den 
grupp barn som då benämndes sinnesslöa bildbara.  Med Vislies terminolo-

                                             
44 Helldin, 1997, kapitlen 5 och 6. 
45 Vislie, 2004. 
46 Ibid. s 19. 
47 Brockstedt, 2000. 
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gi motsvarar Brockstedts studie ett svenskt exempel på den begränsade li-
beraliteten.

Anordnandet av folkskola var under 1800-talet en i lag påbjuden plikt 
för socknarna, vilket i praktiken inte garanterade allas rätt till undervisning. 
Undervisning av de då benämnda abnorma barnen, det vill säga de döva, 
blinda, utvecklingsstörda, epileptiska eller vanföra barnen, uppstod enligt 
Brockstedt som en filantropisk verksamhet vid sidan av folkskolan.48

Föreningen för Sinnesslöa Barns vård (FSBV) inrättade 1897 utbildning 
för ”bildande av lärarinnor för sinnesslöa barn”. Verksamhetens målsätt-
ning var ”att inom fäderneslandet verka för sinnesslöa barns uppfostran till 
medvetna och nyttiga medlemmar af samhället”.49 Formuleringen anspela-
de på en artikel i den medicinska tidskriften Hyginéa i vilken hospitalläka-
ren Carl Sandén med referenser till franska pionjärer pläderade för att ”för-
vandla odugliga och blott tärande medlemmar till verksamma och näran-
de”. Men enligt Brockstedt tonas denna målsättning så småningom ner.  

I stället kom verksamheten mer och mer att präglas av det som angavs i 
uppropet inför föreningens bildande, nämligen att åstadkomma en verklig 
asyl för sinnesslöa barn. Asyl hade då den ursprungliga betydelsen ”till-
flyktsort”. Man ville förbättra de sinnesslöas livssituation. Som det påpekas 
i en av de första årens styrelseberättelser kom de sinnesslöa barnen oftast 
från fattiga hem.50

Inlemmandet gick således först via den filantropiska föreningen och senare 
via ”det sociala”, det vill säga de samhälleliga institutionerna. Flera synsätt 
förs samman: ett religiöst altruistiskt medlidande förenas med rationellt ett 
medicinskt-politiskt tänkande.

Verksamheten expanderade och flyttades 1911 till Slagsta, ett säteri i 
Botkyrka socken söder om Stockholm. Där inrättades också en specialinrik-
tad grundutbildning till lärare som inte byggde på tidigare lärarutbildning. 
För att få studera på Slagsta krävdes av de sökande att de genomgått högre 
kvinnligt läroverk.51 Dessutom skulle de sökande ha praktiserat vid sinnes-
slöanstalt. Brockstedt beskriver lärarinnorna som mycket skickliga undervi-
sare och vakna för pedagogiska strömningar. De gjorde ofta studieresor 
utomlands på egen bekostnad.  

                                             
48 Ibid. s 11. 
49 Ibid. s 105. 
50 Ibid. s 105. Asyltanken kan ställas mot ghettots konstruktion. Mara Westling Allodi, 
(2002) gör i sin avhandling en historisk tillbakablick kring denna exkluderingsform och 
särskiljandets problematik i skolsammanhang. 
51 Helldin skriver att undervisaningen betraktades som en ”hjärtesak” och kvinnor ansågs 
därför mest lämpade. Se vidare Helldin, 1997, s 97. 
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Det jag finner särskilt anmärkningsvärt i Brockstedts mycket detaljerade 
beskrivning av den pedagogiska verksamheten är att lärarinnorna och han 
tycks ha arbetat i ett maximalt tillåtande klimat. En orsak till detta kan ha 
varit att sinnesslöskolan inte styrdes av föreskrifter på samma sätt som 
folkskolan. Lärarna på Slagsta kunde bokstavligen importera olika arbets-
sätt och arbetsformer från liknande institutioner i Europa och experimentera 
fram egna tillvägagångssätt, till exempel åskådningsundervisning. De utar-
betade själva läroplaner för verksamheten vid skolan. Vad som indirekt 
krävdes var att de delade den ideologi som genomsyrade verksamheten, att
utveckla det som finnes och som grundlagts av föreståndarinnan och friher-
rinnan Thorborg Rappe.52 Det pedagogiska experimenterandet tycks inte ha 
givits andra gränser än de ideologiska vilket troligen inte upplevdes som 
begränsande utan snarare positivt (ut)manande för de lärare som ville arbe-
ta där.

I verksamheten engagerades förutom de ytterst kompetenta pedagogerna 
också läkare som var mycket framstående. En av dessa var Alfhild Tamm, 
landets första kvinnliga psykiater. Tamm introducerade psykoanalysen och 
intelligensmätningen i Sverige och var också en framstående foniater. Hell-
din, som studerat Tamms texter menar att de sociala aspekterna hade en 
underordnad betydelse för Tamm. Han skriver att avskiljningen i Tamms 
texter ofta tas upp ”i moraliskt avkontextualiserade tekniska facktermer 
som hämtades från testpsykologins snabbt växande område”.53 Tamm blir 
genom sin produktivitet som artikelförfattare och föreläsare en av den 
svenska medicinsk-psykologiska kårens vetenskapliga språkrör när det 
gäller abnormskolepedagogikens utveckling. Hon visar också på vilka 
strömningar som var passande i tiden. 

Alice Hellström efterträdde Tamm som läkare och lärare. På Slagsta 
öppnades således möjligheten att vårda och skola. Verksamheten kom att 
formas i ett samarbete mellan läkare och lärare där också europeiska nät-
verk kom att influera de båda yrkesgrupperna i utvecklingen av pedagogis-
ka förhållningssätt, till exempel läkepedagogiken. Brockstedt skriver också 
att Hellström inspirerade flera av Slagstalärarna att inrätta hem för sinnes-
slöa psykopatiska barn. Själv grundade hon en egen skola i Täby för de här 
barnen.54 På så sätt spreds parallellt både de sär-skiljande och de medicins-
ka och psykologiska pedagogiska kunskaper lärarna förvärvat tillsammans 

                                             
52 Brockstedt, 2000, s 200. Se också Helldins analys av Thorborg Rappes skrift ”Sinnes-
slöa barns (idioters) vård, uppfostran och undervisning” där tendensen att isolera avvikel-
ser relateras till en degenerationsoro. Helldin, 1997, s 94.
53 Helldin, 1997, s 44. 
54 Fried, 1992. 
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med läkarna. Slagsta-pedagogerna kom också att undervisa på Särskolese-
minariet, en särskollärarutbildning i anslutning till småskollärarutbildning-
en i Stockholm, som upphörde 1959.   

De professionellas blickar i den organiserade moderniteten

Vi kan utifrån Slagsta-exemplet se hur pedagoger samarbetar med läkare i 
de tidiga skolinstitutionerna. Det blev sedan läkarna som under 1920-talet 
formulerade agendan för samhällets barnavård.55 I ett nytt krisläge där det 
nationalstatliga programmet blev kostsamt och inte visade tillräckligt goda 
resultat när det gällde de svårförbätterliga och försumliga barnen kom lä-
karna att bidra med det första professionella svaret och det rationella veten-
skapliga intresset. Kajsa Ohrlander56 skriver följande i sin studie av den 
socialliberala reformpolitiken under 1900-talets tre första decennier:

De avvisade både pessimistiska anlagsteorier och idealistisk, filantropisk, 
uppfostringsoptimism. Istället togs de hotfulla anlagen som ett särskilt vik-
tigt argument för att hävda vikten av professionellt skött och kunnig barn-
uppfostran. Bara genom att diagnosticera anlaget tidigt, individualisera och 
ge rätt behandling kunde anlagen hållas slumrande och barnet förses med 
pansrar runt det som skydd.57

Barnläkaren var den professionelle aktör som ställde sig i samhällets tjänst 
och tillhandahöll den diagnostiska kultur som motiverade ingripanden av 
olika slag. Redan i begynnelsen infiltreras enligt min mening det pedago-
giska språket av ”främmande ord”. Bengt Börjesson beskriver det medi-
cinska språket som en symtomnomenklatur, det vill säga som ett enhetligt 
system av beteckningar på sjukdomar.58 Credot i detta diagnostiska språk 
var enligt honom psykopatibegreppet  

… som gav legitimitet åt praktiskt taget varje tänkbart lagrum och dito åt-
gärd. Barnläkarspråket var en ”en defektologisk diskurs”, en rekvisita av 
brister, tillkortakommanden och urartningar hos klientelet – barnet och dess 
föräldrar.59

Genom detta kom moralen att inordnas under den vetenskapliga blickens 
synfält, vilket bland annat också innebar att skolans vardagliga problem 

                                             
55 Lagen om samhällets barnavård trädde i kraft 1926. 
56 Ohrlander, 1992. 
57 Ibid. s 300. 
58 B Börjesson, 1995. 
59 Ibid. s 133. 
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kunde förväntas bli lösta med hjälp av vetenskapliga undersökningar och 
rön.

Vislie benämner den specialpedagogiska fas som under 1900-talets för-
sta decennier når sin kulmen i Norge ’organiserad modernitet’. Hon ger 
exempel på ett antal viktiga styrningsverktyg som levereras från samhälls-
vetenskaperna i syfte att vetenskapliggöra politiken och som präglar denna 
period: psykologiska intelligens- och ämnestester, normalfördelningskur-
van, defektologin, avancerade nationalstatistiska metoder för klassificering 
och sortering av individer samt socialhygieniska teorier. Alla dessa styr-
ningsverktyg påverkar utvecklingen inom skolan. Också plan- och produk-
tionsteori, den så kallade ”taylorismen”, banar väg för vetenskaplig styr-
ning (scientific management) som så småningom gör sig gällande i skol-
administration och läroplanstänkande. Samma styrningsverktyg kommer 
till användning i uppbyggandet av välfärdsstaten i Sverige.

Under efterkrigstiden i Sverige ökar den psykologiska vetenskapens in-
flytande på ”det sociala” och därmed också arbetet i skolan. Börjesson be-
skriver 1950-talet som den tid i Sverige då den psykologiska världsbilden, 
det vill säga idén om ett essentiellt och reglerbart subjekt fick ett kraftfullt 
genomslag. Så fick också det psykologiska språket.  Där läkarna tidigare 
tog fasta på det yttre synliga beteendet hos föräldrar och barn urskiljs nu ett 
nytt synsätt som innebär att man börja söka efter inre samband.60 Börjesson 
beskriver den psykologiska diskursen som ”exempellöst framgångsrik”.61

Han skriver att det, fram till mitten av 1950-talet i Sverige, fanns en hand-
full personer som kallade sig psykologer. På 1990-talet var antalet legitime-
rade psykologer omkring 15 000. Börjesson beskriver denna nya professio-
nella situation som betonar problemlösning och förståelse av indivi-
dens/barnets situation som en tankerevolution av väldiga mått. Det nya 
synsättet bar i sig fröet till en human och frigörande pedagogik och vård. 

När frigörelsen kom omfattade den barnet både i den sociala och den peda-
gogiska världen. Skolans reformering under efterkrigsåren var den magnifi-
ka centrala reformen som vida överträffade skeendena inom socialvärlden. 
Både händelserna inom det pedagogiska fältet och inom det sociala området 
var avhängiga samma grundläggande förändring av den samhälleliga djup-
strukturen: övergången till ett samhälle där demokratin å ena sidan var långt 
fastare förankrad än tidigare och å andra sidan var levande som utopi med 
en oerhörd kraft.62

                                             
60 Jämför också Gleichmann, 2004 och Lundström, 1993. 
61 B Börjesson, 1995, s 128. 
62 Ibid. s 133. 
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De ideologiska ramarna för pedagogiken och den psykologiska praktiken 
är, nu som tidigare, givna med positiva förtecken. Rappes moraliska påbud 
att utveckla det som finnes förskjuts till en psykologisk demokratisk agen-
da: alla människor har resurser. Antagandet om allas resurser kombineras 
enligt Börjesson med ett ideologiskt ställningstagande: alla har rätt att ut-
vecklas på sina egna villkor. Men här finns ett grundläggande problem. 
Den psykologiska förståelsen och uttolkningen av världen innebär inte att 
man ser denna värld på ett samstämmigt sätt, skriver Börjesson. När det 
psykologiska språket efterträder det moraliska innebär detta också en kamp 
mellan olika vetenskapliga synsätt som är 

… förlängt till kraftmätningar när det gäller rätten att utforma praktiken i 
enlighet med de världsbilder som är immanenta i språket.63

Börjesson menar att uppfattningen om det idéhistoriska skiftet mellan mo-
ral och psykologi i Sverige har varit förenklad. Språkbytet har setts som att 
man ersatt en världsbild mot en annan. När man anvisade dessa förutsätt-
ningar i efterkrigstidens reformtexter angav man inte, vilket man enligt 
Börjesson kanske trodde, en given riktning för den psykologiska och socia-
la utvecklingen. I stället bäddade man enligt Börjesson för ett dilemma, en 
djup ambivalens kring hur man skulle åstadkomma social ordning och auk-
toritativ struktur i den pedagogiska praktiken utan att göra sig skyldig till 
övergrepp mot barnet. Jo, skriver Börjesson, man tänkte sig att lösningen 
fanns inom den psykologiska vetenskapen. 

Men den psykologiska kunskapen hade inte erövrats med tanke på den 
svenska skolan och förskolans legitimeringsbehov. Det återstod därför en 
gigantisk uppgift: att utvälja och utforma den psykologiska kunskapen till 
en normativ diskurs, ”den svenska pedagogiken”. Man måste välja perspek-
tiv och man måste ideologibemänga det psykologiska språket som skulle 
användas i detta normativa sammanhang.64

För att skapa de nya institutionerna, i det här fallet en skola för alla, kräv-
des enligt Börjesson en ny språkhegemoni. Men introduktionen av det psy-
kologiska språket när det gällde att förstå och tolka mänskliga villkor inne-
bar samtidigt att man gav konkurrerande världsbilder, det vill säga olika 
vetenskapliga psykologier, ett i princip fritt spelrum. Detta fungerade enligt 
Börjesson inte i praktiken, vare sig i den svenska skolan eller i förskolan.65

                                             
63 Ibid., s 130 
64 Ibid. s 134. 
65 Ibid. s 136. 
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Uppstår inte här en svårbemästrad professionell situation för pedagogerna? 
Vilka förutsättningar fanns under den här tiden för pedagogerna att kunna 
urskilja och reflektera kring olika psykologiska teoriers grundantaganden? I 
vilken utsträckning ingick sådana analyser i pedagogernas professionalise-
ringsprojekt?  Vilka möjligheter fanns att se de sociala övertoner som Hult-
qvist skriver om? Var det inte så att den speciella terminologi som Börjes-
son benämner som hegemonisk också strömmade in förhållandevis oreflek-
terat i skolans pedagogiska språk genom medicinska och psykologiska ex-
perter i utbildningar och genom facklitteratur. Namngivandet av det avvi-
kande flödade in i språk och tanke. Vad hände då i relationen mellan lärare 
och elev och hur påverkades lärarna? På vilket sätt detta namngivande har 
påverkat lärares praktiska teori och deras didaktiska kreativitet vet vi myck-
et litet om. Börjesson menar att denna språkhegemoni sannolikt var 
nödvändig för att skapa ”en skola för alla” men frågan är vilka konsekven-
ser den får i ett integrerande eller inkluderande perspektiv. Frågan är om, 
och i såfall hur, den ”språkimpregnering” som är ett resultat av de psykolo-
giska och medicinska vetenskapernas långvariga språkhegemonier låter sig 
påverkas och hur attityder till ”svåra” elever kan förändras med denna fasta 
förankring i ett psyko-medicinskt språkbruk. Låter sig detta synliggöras i 
specialpedagogisk handledning?

Den påverkan som talas om här går att finna i specialpedagogiska ”lös-
ningar” av problematiska elevers skolsituation. I det följande ska vi se när-
mare på hur implementeringen av speciallärarens arbetsuppgifter kom att 
formas i ljuset av olika psykologier vilka gavs tolkningsföreträde i den 
svenska välfärdsstaten.

En specialpedagogisk praktik med psykologiskt-pedagogiska 
förtecken

Så länge det funnits institutionaliserad utbildning har det funnits elever som 
inte klarat av att nå upp till den norm som varit verksamhetens mål. Alltse-
dan abnormskolan och den därpå följande hjälpskolans införande kommer 
specialundervisningen att tjäna som lösning på samhälleliga problem. Sko-
lan och dess tjänstemän gestaltar under 1900-talet det demokratiska sam-
hällets vision om en gemensam skola för alla barn, något som i sig tycks ha 
krävt en effektiv profylax i form av åtgärdande eller förebyggande arbete 
när det gäller de socialt utsatta barnen.66 I figuren nedan görs en samman-
ställning av hur olika psykologiska perspektiv åstadkommit förskjutningar 
inom specialpedagogiken när det gäller elevspecifika insatser eller åtgärder 
                                             
66 Jämför M Börjesson och Palmblad, 2003.  
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i skolan och som specialläraren involverats i som agent för ”de socialt av-
vikande” eleverna.67

År  Psykologiskt perspektiv   Specialpedagogiska åtgärder i  skolan

      Se-

1930- utvecklingspsykologiskt  gre- stark differentiering; individualisering ge-

nom      gering organisatorisk homogenisering 

1940- differentialpsykologiskt  träna och utveckla svagheter hos eleverna 

      

1950- inlärningspsykologiskt  organisation i kliniker enligt defekt 

      

1960- pedagogisk teknologi  lita på läromedel och andra pedagogiska  

      hjälpmedel efter diagnos +program 

      

1950-60 psykodynamiskt  inte- terapi (individ-grupp-familjesamtal)

     gre-

1950-60 socialpsykologiskt ring     gängbearbetning 

1960-70 ekologiskt   kompensatoriska åtgärder    

      (obligatorisk förskola); integrationstanken  

      (samordnad specialundervisning) 

      närsamhället in i skolan 

1980- 90 konstruktionistiskt inklu- handledning, konsultation 

     dering 

Figur 1. Psykologiska perspektiv relaterade till specialpedagogiska åtgärder 
i skolan 

Bilden åskådliggör framväxten av en specialpedagogisk praktik i bemärkel-
sen psykologisk-pedagogisk praktik. Lärare, speciallärare, fritidspedagoger 
och psykologiskt utbildad elevvårdspersonal har tillsammans försökt lösa 
pedagogiska problem utifrån pedagogiskt-psykologisk förståelse under mer 
än 70 år. Under seklets mitt intensifierades det psykologiska tillskottet ge-
nom praktiserandet av olika teoribildningar. Detta kan delvis ses som ett 
resultat av flödet från den språkhegemoni Börjesson talar om och som en-

                                             
67 Sammanställningen bygger på Gran, 1983.  
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ligt min mening växer fram med de olika psykologierna.68 Bilden illustrerar 
med Vislies perspektiv också den ideologiskt politiska övertygelsen att det 
går att leda in utvecklingen av skolans problematik på mer förutsägbara 
spår.69 Den tvetydiga specialpedagogiken, med både ordningsskapande och 
frihetsgynnande syften, fortsätter att utveckla sina egna instrument. Hand-
ledning och konsultation kan därför ses som en ny möjlighet att förhopp-
ningsvis komma tillrätta med skolans problematik.

I en studie av speciallärares specialpedagogiska kunskap och kompetens 
gör Inga-Lill Vernersson en liknande uppställning av den historiska utveck-
lingen inom den specialpedagogiska forskningen och dess konsekvenser för 
speciallärarens yrkesroll i folkskolan och grundskolan.70 Också enligt Ver-
nersson åstadkommer psykologiska perspektiv förskjutningar inom special-
undervisningen och dess åtgärdande och förebyggande pedagogiker. Av
Vernerssons översikt framkommer tydligt att specialläraren på 1960-talet, 
vid ingången till den pedagogiskt teknologiska eller undervisningsteknolo-
giska fasen, ”befrias” från testarens roll och just här ikläds en vad jag skulle 
vilja kalla öppen botargestalt: kliniklärarens. Här menar jag att språket med 
kraft av-slöjar och synliggör en psykologiserande och medikaliserande spe-
cialpedagogisk grundsyn i skolan, omsatt i en specifik roll. 

Specialpedagogiska lärarroller ur ett 
demokratiperspektiv

Speciallärarfunktionen kan, som jag redan antytt, ses som en del av ett in-
stitutionellt sammanhang som präglas av föreställningar om dess uppgift i 
samhället. Hjälpskoleläraren, den allra tidigaste funktionen, kom att byta 
skepnad åtskilliga gånger i relation till de förskjutningar som illustreras i 
figur 1 ovan. Ulla-Britt Bladini71 visar i sin avhandling att också svensk 
speciallärarutbildning fram till 1980-talet kan relateras till specialundervis-
ningens utveckling och förändringar och att utbildningen justerades efter 
vad forskningen visade och tiden därmed krävde. Vilka roller uppbar då 
specialläraren i samhällsbyggandet? Med referens till Tomas Englunds72

pedagogiska konceptioner, det vill säga synsätt eller pedagogiska åskåd-
ningar, skiljer Bladini mellan en patriarkalisk, en vetenskapligt rationell 
och en demokratisk roll mellan åren 1921 och 1981.  

                                             
68 Jämför B Börjessons resonemang om språkliga hegemonier s 34.
69 Vislie, 2004, s 23. 
70 Vernersson, 1998, s 19. Se också Vernersson, 1995.
71 Bladini, 1990. 
72 För en preciserad beskrivning av konceptionstanken se Englund, 1986. 
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Den patriarkaliska rollen tog sig uttryck i undervisning och fostran inom 
specialklassernas förhållandevis slutna miljö. Att också undervisningen 
kunde karakteriseras som patriarkalisk visas genom acceptansen att varje 
ämne anvisades en särskild metodik, en ”hjälpskolemetodik”. Här ska på-
pekas att Bladini nogsamt byter ut den patriarkaliska beteckningen mot en 
matriarkalisk eftersom de flesta hjälpklasslärare var kvinnor. Andemening-
en är dock den patriarkaliska. 

Den vetenskapligt rationella rollen kopplar Bladini till speciallärarens 
uppgifter att testa och diagnosticera. Den blev särskilt påtaglig genom 
1960-talets läroplaner, Lgr 62 och Lgr 69, med ett behavioristiskt och ut-
bildningsteknologiskt sätt att beskriva elevers svårigheter och specialun-
dervisning.  Specialläraren fungerade som isolerad specialist vilket kom till 
uttryck i den expanderande klinikundervisningen.

Den demokratiska rollen naturaliserades enligt Bladini på 1980-talet när 
specialläraren ingick i ett lag som skulle arbeta förebyggande och där ele-
ven skulle kunna ha möjligheter att påverka sin egen arbetssituation.

I den specialpedagogiska påbyggnadsutbildning som infördes 1990 lig-
ger ett anspråk på förvetenskapligande av funktionen. Kunskaper om och i 
forskning samt tillförandet av kunskap om och i handledning och konsulta-
tion kan enligt min mening ses som en utveckling eller utvidgning av den 
demokratiska rollen och därmed eventuellt som en samhällspolitisk marke-
ring eller manifestation när det gäller den demokratiska rollens föränd-
ringspotential inför en kommande inkludering. En intressant fråga uppstår 
då om, och i så fall på vilka sätt, specialpedagoger i denna förskjutning 
kommer att göra starkare anspråk på professionalitet. Kan detta komma att 
ske genom att de exempelvis hävdar betydelsen av vetenskapligt bearbetad 
erfarenhetskunskap i handlednings- eller rådgivningssammanhang?   

Roll, professionalitet eller kvalificerad kompetens? 

Införandet av handledning, konsultation och rådgivning i specialpedagog-
funktionen kan, som jag antydde tidigare, betraktas ur ett professionalise-
ringsperspektiv. I det här sammanhanget behöver därför professionsbe-
greppet redas ut något. Kan speciallärare och specialpedagoger sägas vara 
professionella och i så fall på vilka grunder? 

För att specialpedagogerna ska kunna betraktas som professionella i
strikt mening krävs en analys av yrkets autonomi, dess legitimitet och juri-
diska samt etiska aspekter.73 Nedan görs en mycket kort sammanfattning av 

                                             
73 Jämför Torstendahl, 1989. 
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vilka särdrag som professionsforskare, enligt Gunnel Colnerud och Kjell 
Granström,74 tillskriver en professionell yrkesutövare.
• Yrket utövas med utgångspunkt från en gemensam kunskapsbas baserad 
på vetenskaplig grund för yrkets utövande (systematisk teori). 
• De som utövar yrket har givits en formell legitimation som kollektiv i 
samhället för att utöva yrket. Legitimationen är ett villkor för att få utöva 
yrket (auktoritet samt utestängande auktorisation). 
• Professionella utövare av ett yrke har rätt och skyldigheter att själva 
bestämma vilka arbetsredskap de skall använda (yrkesmässig autonomi). 
• Yrkesgruppen har utformat etiska riktlinjer, principer och regler för hur 
yrket skall utövas. Det finns också ett etiskt råd eller en etisk nämnd som 
ser till att den etiska standarden upprätthålls och efterföljs (egenkontrolle-
rad yrkesetik). 

Utifrån de angivna kriterierna konstaterar Colnerud och Granström att 
läraryrket inte kan definieras som professionellt.

I sociologisk mening är inte läraryrket ett professionellt yrke eftersom det 
inte uppfyller de kriterier som vanligen brukar anges.75

Trots avsaknad av gemensam kunskapsbas och en egenkontrollerad etik 
skulle, enligt Colnerud och Granström, läraryrket, kunna beskrivas som 
professionellt som samhällsföreteelse eftersom allmänheten ställer stora 
krav och har höga förväntningar på lärarna som yrkesgrupp. Men inte heller 
samhällets auktorisation är entydig. Samtidigt som lärare genom utbildning 
tilldelas behörighet tillsätts outbildade som vikarier på lärartjänster. Ett så-
dant förfarande existerar inte när det gäller erkänt professionella yrkes-
grupper.

Lärarkåren har, precis som andra yrkesgrupper, försökt tillämpa strategi-
er för att uppnå professionell status. Colnerud och Granström lyfter fram tre 
sådana: autonomisering, förvetenskapligande av yrket och stängningsstra-
tegier. Med autonomisering avses  

… att en yrkesgrupp lyckats avgränsa ett kompetensområde och sina ar-
betsvillkor i så hög grad att klienter och andra intressenter får acceptera och 
i vissa falla anpassa sig till dessa villkor.76

Den andra strategin, förvetenskapligandet av yrket, beskriver en strävan att 
uppnå en systematisk teori eller en vetenskaplig bas för yrkesutövandet.

                                             
74 Colnerud och Granström, 2002, s 15-16. 
75 Ibid. s 20. 
76 Ibid. s 21. 
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Stängningsstrategier handlar om att tillägna sig kontroll över ett avgrän-
sat kunskapsområde och utbildningen inom detta.77 Staten ger professioner 
med stark intern kontroll rätten till en viss autonomi och möjligheten att 
stänga professionen för obehöriga. Denna rätt ges exempelvis genom legi-
timation.

Colnerud och Granström konstaterar att lärarkåren visserligen tillämpat 
samtliga strategier och fortfarande gör så, men att man trots detta inte nått 
professionell status. 

Det slutliga tecknet på strategiernas framgång kan sägas vara när staten tar 
över ansvaret för att utfärda legitimation. Därmed har yrkesgruppen erhållit 
samhällets förtroende att utöva yrket med de rättigheter och skyldigheter 
som följer med professionell status. Hittills har lärarna inte helt lyckats med 
någon av de tre strategierna.78

Med utgångspunkt i Colneruds och Granströms resonemang om lärarkårens 
professionaliseringssträvanden kan inte den specialpedagogiska lärarfunk-
tionen tillskrivas professionellt status. Men vi kan beskriva professionen 
som samhällsföreteelse: den har en plats på yrkeskartan. Möjligtvis ökar 
möjligheten något att uppnå professionell status framöver genom den för-
vetenskapligande strategin. De som examineras som specialpedagoger får 
en examen, som endast hypotetiskt kan ses som formell legitimation. En 
legitimitet kan i så fall tänkas underlätta utestängande auktorisation. Hand-
ledning av andra lärare och konsultation kan därför också ses som förstärk-
ning när det gäller yrkets autonomi i de fall funktionen utvecklas relaterat 
till specifika diagnoser och samtidigt utövas instrumentellt. Däremot före-
faller det vara långt kvar till en systematisk teori med tanke på det veten-
skapliga ämnets tvärvetenskapliga karaktär. Specialpedagogiken har kriti-
serats för sin teorilöshet av bland annat Thomas M. Skrtic och Gunnar 
Stangvik som anser att det är verksamheten och inte teoriutvecklingen som 
prioriterats.79 Det är också tveksamt om specialpedagogerna de facto ”till-
låts” råda över sin yrkesmässiga autonomi. Visar inte den specialpedago-
giska kritiska forskningen snarare att ett samspel mellan politiska ideologi-
er och kunskapsformer från de människobehandlande vetenskaperna be-
stämmer form och innehåll i funktionen?  

                                             
77 Christina Florin beskriver i sin avhandling hur stängningsstrategier tidigt tillämpades 
inom den svenska folkskolans lärarkår, mot småskolans kvinnliga lärare. Det är därför 
inte otänkbart med interna stängningsstrategier när det gäller specialpedagoger och deras 
handledande funktion. För analysen av de tidiga stängningsstrategierna se Florin, 1987. 
78 Colnerud och Granström, 2002, s 24. 
79 Skidmore, 1996, Stangvik, 1994 och Skrtic, 1991. 
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Ett alternativt professionsperspektiv

Flertalet professionsdefinitioner kan enligt Helldin80 återföras till Talcott 
Parson.81 Helldin sammanfattar Parsons innebörd av att vara professionell i 
tre punkter. Det handlar dels om att kunna påvisa en formell teknisk träning 
dels att kunna visa skicklighet vid appliceringen av denna. Därutöver ga-
ranterar institutionella mekanismer att kompetenses används på ett socialt 
accepterat sätt. 

Helldin kritiserar Parsons modell genom att peka på den 
värderingsproblematik som finns inbyggd. Genom att referera till 
vetenskaplig kunskap underordnas betydelsen av den erfarenhetskunskap
som byggs upp under ett yrkesverksamt liv.  

Begreppet applicering avslöjar, menar jag, en syn som understryker att pro-
fessionell kunskap kan beskrivas medelst en värderande hierarki där all-
männa principer i form av vetenskaplig kunskap är den ”högsta” nivån, och 
konkret problemlösningsförmåga den ”lägsta”.82

Helldin ser modellen som bärare av det moderna rationella samhällets ideo-
logiska bas, där den säkra faktakunskapen i vetenskapen betonas. Enligt en 
positivistisk tradition skall praktiken spegla den vetenskapliga teorin vilket 
komplicerar professionaliseringsmöjligheter inom sådana akademiska äm-
nen som saknar statuskoppling till traditionella akademiska ämnen. När det 
gäller professionaliseringsmöjligheter inom de människohjälpande yrkena 
måste därför, enligt Helldin, andra sätt att se på yrkesstatus bilda utgångs-
punkt för tillämpbara kriterier på professionalitet. Med utgångspunkt i 
Magdali Sarfatti Larsons forskning83 beskriver Helldin andra kriterieområ-
den som kan användas som sökljus då man vill rikta uppmärksamheten på 
en yrkesrolls etableringsproblematik. Förutom att det ska finnas en möjlig-
het att standardisera sitt kunskapsområde anges följande, av mig samman-
fattade, fem kriterieområden:

1. Servicemarknadens natur (exempelvis privat eller offentlig verksam-
het, områdets allmänna organisering och byråkratisk inriktning)

2. Marknaden kontra marknadens klienter (samhällets uppskattning av 
yrket; i ett konkurrenssamhälle kan yrken med omvårdande karaktär 
få låg uppskattning) 

                                             
80 Helldin, 1998. 
81 Parson, 1964 i Helldin, 1998. 
82 Ibid. s 14. 
83 Larson, 1977 i Helldin, 1998. 



42

3. Professionens ”produktion av producenter” (egenkontroll över for-
mell utbildning)  

4. Maktförhållanden inom det professionella fältet (autonomi när det 
gäller kunskapsområde) 

5. Yrkets släktskap med andra yrken (ju flera näraliggande yrkesområ-
den desto mer komplicerade maktförhållanden)  

I det här sammanhanget vill jag särskilt lyfta fram de tre sista kriterierna 
när det gäller etableringsprocessen inom handledandets, konsulterandets 
och rådgivandets kunskapsområde. Jag återkommer till dem och preciserar 
dem teoretiskt i följande kapitel under rubriken ”En kunskapssociologisk 
reflektion”.

Efter dessa utvikningar återvänder jag nu till den tid då visionen om en 
ny förvetenskapligad och handledande specialpedagogisk funktion skulle 
genomföras.

1986 års utredning angående en ny 
speciallärarutbildning

Under hösten 1984 redovisade Skolöverstyrelsen och Universitets- och 
högskoleämbetet ett regeringsuppdrag som innebar att analysera och avge 
förslag till förbättringar för elever med svårigheter i skolan. I uppdraget 
ingick att ge förslag till ny såväl grundläggande lärarutbildning som speci-
allärarutbildning. Under hösten 1985 fick Kenneth Eklind och Ulla Wenn-
bo i uppdrag att bearbeta förslagen. Bearbetningen gjordes dels mot bak-
grund av rapporten ”Utslagningen i grundskolan”84 dels mot riksdagsbeslu-
tet om den nya grundskollärarutbildningen,85 men också mot den så kallade 
”Integrationsutredningen”.86 Den sistnämnda utredningen pekade på den 
allt tydligare centrala betydelse som många förskollärare, reselärare och 
konsulenter fyllde i sin rådgivande konsultativa roll både för barn, elever, 
deras föräldrar och skolans personal. Integrationsutredningen föreslog ock-
så en både organisatorisk och personell förstärkning vad gällde den rådgi-
vande specialpedagogiska verksamheten liksom av särskilda så kallade 
resurs- och kunskapscentra87 för stöd och fortbildningsinsatser.

                                             
84 SOU 1983: 63.
85 Prop. 1984/85: 122. 
86 SOU 1982:19. 
87 Från dessa centra skulle både barn med handikapp, deras föräldrar, lärare med flera 
kunna hämta stöd och hjälp. Det exempel som anfördes i utredningen var Tomtebodasko-
lan.
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Hösten 1986 presenteras utredningen ”Specialpedagogik i skola och lä-
rarutbildning”88. Utredningen om skolans inre arbete (SIA)89 ligger som 
skolpolitiskt fundament för det genomgripande förändringsarbete som styr 
Eklind och Wennbos utredning. I det 950 sidor tunga betänkandet om bris-
terna i den svenska skolmiljön problematiseras läraryrkets starkt individua-
listiska prägel. Också speciallärarens ensamarbete ifrågasattes. Vid sidan av 
enlärarmodellen och en individualisering inom klassens ram diskuterades 
två andra alternativ som avvisades: en generell minskning av klasstorlek 
samt en utbyggnad av metod-materialsystem. SIA:s huvudalternativ blir att 
arbetsenheter och arbetslag bör utvecklas, vilket försökte implementeras 
under 1980-talet. Samarbetet mellan specialläraren och klasslärarna regle-
rades i organisationsformen ”samordnad specialundervisning”. Det bristan-
de samarbetet mellan olika lärare samt införande av nya yrkesgrupper i sko-
lan förutsattes kräva mer ”nära” ledningsfunktioner. Dessa skulle iscensätta 
en för både lärare och elever mer gynnsam inre skolmiljö. 

Utredarna rekommenderar en minskning av antalet speciallärare och en 
ökad utbildning i specialpedagogisk kunskap av de vanliga lärarna. Eklind 
och Wennbo uppskattade utifrån läsning av två rapporter att ca 50 % av 
speciallärarnas tjänster användes till verksamhet som inte kräver en lärare 
med specialpedagogisk utbildning.90 De lyfter fram relationen mellan lära-
res attityder till elever med svårigheter och den pedagogiska ledningen. 
Ledningen av arbetsenheterna framstår som den funktion utredarna tillskri-
ver den största möjligheten att åstadkomma kvalitativa förändringar av lära-
res attityder till elever i behov av särskilt stöd. De inleder således sitt för-
slag till förändringar med en förstärkning av arbetsenheternas lednings-
funktion. Arbetsenhetsledaren skulle leda den pedagogiska planeringen i 
arbetsenheten så att besluten leder till konsekvenser för det gemensamma 
arbetet. Därigenom, menar utredarna, skulle samarbetet mellan de vuxna 
främjas.

Utredarna föreslår att arbetsledarna ska initiera och leda diskussioner 
om människo- och kunskapssyn och om dess konsekvenser för vardagsar-
betet. De ska göra det möjligt för speciallärare och elevvårdspersonal att bli 
delaktiga i arbetsenhetens verksamhet för elever med en komplicerad inlär-
ningssituation. De föreslås också leda elevvårdsarbetet och följa upp beslut, 

                                             
88 DsU 1986:13. 
89 SOU 1974:53. 
90 Ekman, 1983 och Holmberg, 1983. Underlaget, en rapport och en fallstudie torde, 
enligt mitt sätt att se, vara vetenskapligt underdimensionerat för att våga sig på ett konsta-
terande av den digniteten. 
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samt leda den kontinuerliga utvärderingen.91 För att kunna utföra dessa ar-
betsuppgifter föreslog utredarna en arbetsledarutbildning om 4 -5 poäng.  

Den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen föreslogs omfatta 
40-60 poäng. När det gäller specialpedagogfunktionen följer utredarna 
SÖ:s rekommendationer men texten är knappast tvingande. Specialpedago-
gen bör

- påverka inriktningen av verksamheten så att utveckling och inlärning för 
alla elever främjas. Han/hon skall i arbetslagets planering bidra med fördju-
pade kunskaper om barn med funktionshinder, olika miljöers, arbetsformers 
och arbetssätts betydelse för enskilda elevers möjligheter till utveckling och 
inlärning

- vid behov i samarbete med den särskilda elevvårdspersonalen analysera 
orsaker till en enskild elevs svårigheter där såväl social, emotionell som in-
tellektuell utveckling beaktas. Analysen måste leda fram till att elevens be-
hov beskrivs 

- utarbeta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samarbete med elev, 
föräldrar, klassföreståndare och elevvårdspersonal så att den gjorda analy-
sen leder till pedagogiska konsekvenser i undervisningen. I genomförandet 
ryms såväl undervisning som handledning och rådgivning till andra lärare
på icke undervisningsbunden tid (min kursiv).92

- utifrån åtgärdsprogrammen bevaka resursfördelningen och användandet av 
resurser så att elever med de största svårigheterna får mest av resurserna 
samt 

- ha ett speciellt ansvar för elever med svårigheter vid samtliga stadieöver-
gångar. Vid dessa är också förebyggande åtgärder för att motverka upp-
komsten av svårigheter en särskilt viktig del av speciallärarens ansvar93

I Eklinds och Wennbos utredning tillförs således specialpedagogens demo-
kratiska roll nya ”kläder” i form av uppdraget att ge handledning, konsulta-
tion och rådgivning samtidigt som en analyserande och diagnosticerande 
funktion traderas vidare.94 Anmärkningsvärt är att begreppen handledning, 
konsultation och rådgivning inte ges några definitioner eller särskiljande 
beskrivningar i utredningen. De kan således uppfattas och förstås som star-
ka instrumentella verktyg när det gäller överföring av effektiva metodiska 

                                             
91 DsU 1986:13, s 41-42. 
92 Detta stod också att läsa i SÖ-rapporten ”Hjälp till elever med svårigheter”, 1982.
93 Samtliga citat är hämtade ur DsU 1986:13, s 48. 
94 Ibid. s 10. De konstaterar också att antalet speciallärare med rådgivande och fortbil-
dande funktion ökat påtagligt under de sista åren. Utbildningen måste därför också för-
ändras i enlighet med detta.   
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kunskaper i undervisningen av elever i svårigheter. Ett reellt ledningsupp-
drag och en epistemologiskt analyserande (hand)ledningsfunktion tillskrivs 
däremot arbetsenhetsledaren. I figuren nedan jämför jag innehållet i de oli-
ka utbildningarna. 

Specialpedagogisk påbyggnadsut-
bildning

Arbetsenhetsledarutbildning

Fördjupade kunskaper om förutsätt-
ningar för barns läs-, skriv- och ma-
tematikutveckling 

Vuxenpedagogik

Fördjupade kunskaper om språkut-
veckling
Språkutveckling belyst utifrån socio-
logiska, psykologiska, pedagogiska 
och lingvistiska aspekter 

Ledningsfunktion, beslutsprocess, 
kommunikation och konflikthanter-
ing

Fördjupade kunskaper om hinder för 
barns fysiska, sociala, emotionella 
och kognitiva utveckling och hur de 
kan bearbetas så att en förändrings-
process startar

Aktuella lagar, förordningar och an-
visningar som rör verksamheten 

Fördjupade kunskaper om barns svå-
righeter i ett mångkulturellt och för-
änderligt samhälle 

Hur en läroplansanalys görs 

Barn med tidiga sociala och psykiska 
störningar

Hur människo-, kunskaps- och sam-
hällssyn påverkar val av arbetsfor-
mer och arbetssätt 

Hinder för barns/ungdomars utveck-
ling och inlärning och vilka konse-
kvenser de leder till för barnets 
identitetsutveckling

Hur bedömningar av resursbehov 
och fördelningar av resurser görs 
med utgångspunkt i elevernas behov 
och omvandling till medvetna, kvali-
tativa pedagogiska insatser 

Grupprocesser, kommunikation och 
samspel, attityder och värderingar 

Utvärdering till läroplanens mål 

Figur 2. Innehåll i specialpedagogisk påbyggnadsutbildning och arbetsen-
hetsledarutbildning enligt DsU 1986:13. 

Vid en jämförelse av förslagen till innehåll i arbetsenhetsutbildningen
respektive specialpedagogutbildningen framträder en bild av 
expertkunskaper där den nya specialpedagogen ska fördjupa kunskaper om
kognitiva förmågor med fokus på hinder och svårigheter. Den ”gamla” 
modellen smyger sig in i det nya. Det individuella perspektivet dominerar. 
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sig in i det nya. Det individuella perspektivet dominerar. Det nya, allmänt 
specialpedagogiska, består i att tillägna sig en förmåga att vetenskapligt 
perspektivera dessa kunskaper. Kunskaper om grupprocesser, kommunika-
tion och samspel, attityder och värderingar pekar visserligen mot ett rela-
tionellt perspektiv, en ny väg att gå, men kan underordnas det individinrik-
tade effektivitetskravet som föreslås i form av handledning, konsultation 
eller rådgivning. Kunskaper i dessa företeelser skulle praktiseras i fältarbete 
under vilket handledning skulle ges av utbildarna. 

Förslaget till arbetsenhetsledarutbildning innehåller vuxenpedagogiskt 
utformade moment med ett tydligt innehåll riktat mot relations- och organi-
sationsnivå. Den organisatoriska förändringsaspekten tillskrivs arbetsen-
hetsledartjänsten. Arbetsenhetsledarnas behov av handledning i detta arbete 
belystes. Här ansåg utredarna att skolans elevvårdspersonal borde vara del-
aktig.95

Elevvårdsteamet föreslogs förstärkas med en pedagog med en kvalitativt 
gedigen pedagogisk utbildning.96 Han eller hon skulle arbeta med ”över-
sättningsarbete” från annan expertis, det vill säga transformera psykologisk 
och medicinsk kunskap till specialpedagogisk praktik eller metod.97

Sammanfattningsvis kan sägas att statsmakterna i huvudsak hade godta-
git de förslag som integrationsutredningen presenterade.  Det nya Eklind 
och Wennbo pekar på i sin utredning när det gäller specialpedagogisk vida-
reutbildning av lärare är den konsultativa eller rådgivande funktionen.

Detta är i sig inte nytt men den utökade satsningen på specialläraren som
konsult (min kursiv) pekar fram mot en delvis ny yrkesroll för dessa lära-
re.98

Ånyo infiltreras och impregneras det pedagogiska språket. Termen ’kon-
sult’ lånas in från behandlingens och ekonomins teorier. Som jag tidigare 
redovisat förklaras eller problematiseras vare sig begreppen handledning, 
konsultation eller rådgivning i utredningen. Det finns inte heller någon an-
givelse om eller förslag på hur dessa kommunikativa färdigheter ska im-
plementeras i den nya utbildningsplanen.99

                                             
95 DsU 1986:13, s 81. 
96 Ibid. s 63. 
97 Idén om att specialpedagogen skulle handha ett elevvårdande metodiskt översättnings-
arbete kan kritiseras för att vara paradoxal. Den strider mot SIA:utredningens tanke om 
samarbete med klasslärarna, och utgör enligt min mening ett i det här sammanhanget 
naivt synsätt som vidmakthåller ett individualistiskt experttänkande.
98 Ibid. s 11. 
99 Utredarna föreslog däremot Skolöverstyrelsen att utarbeta föreskrifter för hur lärare 
med fördjupad specialpedagogisk utbildning bör arbeta. Jfr kommentarmaterialet ”En 
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Slutligen ska sägas att förslaget andas stor optimism när det gäller den 
specialpedagogiska kunskapsspridningen i skolan. 

Gränserna mellan specialundervisning och s.k. vanlig undervisning kommer 
på så sätt gradvis att suddas ut. Det är fördjupade och integrerade kunskaper 
om vad som påverkar barns utveckling, förutsättningar för inlärning, barns 
behov samt orsaker till att elever kan få/får svårigheter i skolan och hur des-
sa kunskaper kan omsättas i pedagogisk handling, som utgör grunden för all 
specialpedagogik. När dessa insikter får genomsyra arbetsenhetens/skolans 
arbete höjs kvaliteten på hela skolans verksamhet.100

Remissvaren

Utredarnas förslag sändes ut på remiss och ett fyrtiotal organisationer be-
reddes möjlighet att avge yttrande. I riksdagens arkiv finns samlade de 
handlingar som inkom angående förslaget om en ny specialpedagogisk på-
byggnadsutbildning. Jag har gått igenom samtliga skrivelser och funnit att 
de allra flesta kom från intresseorganisationer och myndigheter, till exem-
pel kommuner, skolstyrelser, fackförbund, lärarutbildningsinstitutioner, 
landsting, länsskolnämnder och handikappförbund. Bara sex skrivelser kom 
från fältet eller praktiken, det vill säga från enskilda lärare eller studenter i 
utbildning.  Vi kan således konstatera ett ombudsmannadominerat gensvar. 
Vid genomgången av de 120 remissyttrandena fann jag att 29 av dem (ca 
25 %) berörde funktionerna rådgivning och konsultation. Majoriteten av 
yttrandena tar således inte ställning för eller emot just denna förändring.   

Sammantaget 14 myndigheter/organisationer ställde sig positiva till en 
konsultroll när det gäller den nya specialpedagogfunktionen. Fem av dessa 
är odelat positiva. Det man ställer sig bakom är att

… lärare med specialpedagogiska kunskaper främst ska användas som stöd 
och resurs till lärare i arbetsenheterna.101

Utredarna beskriver sådana arbetsformer som möjliggör för speciallärare 
och elevvårdspersonal att följa arbetet som konsulter, samtidigt som deras 
specifika expertkunnande utnyttjas där det verkligen behövs.102

Bland de positiva finns de som stöder utvecklingen av konsultrollen efter-
som de ser förslaget som en anpassning till arbetsuppgifter som redan exi-
sterade i denna form. 

                                                                                                                           
skola för alla” där Ulla Wennbo var medförfattare. Se vidare Rask, Svensson och Wenn-
bo, 1985. 
100 Ibid. s 27. 
101 Landsorganisationen i Sverige (LO). 
102 (namn) Örebro kommun, Skolförvaltningen. 
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Det är bra att utbildningen av lärare på förskolenivå och grundskolenivå och 
gymnasienivå får en starkare inriktning mot mer rådgivande och fortbildan-
de uppgifter.103

Även om man ställer sig positiv till konsultrollen tonar klangen av ett be-
hov på specialister ”på golvet” många gånger fram. 

Enligt beredningens uppfattning kan undervisningstypen variera från i vissa 
fall ren stödundervisning – resurstimmar – till ganska typisk specialpedago-
giskt inriktad undervisning. Detta hänger självfallet samman både med tra-
ditionen på den enskilda skolan och vederbörande speciallärares bakgrund 
och personliga inriktning. Man får inte heller bortse från att en speciallärare 
med modern utbildning har en betydande mission att fylla då det gäller att 
främja en specialpedagogisk syn på arbetssättet bland kollegor med äldre 
utbildning. Den konsultroll som specialläraren fullgör både genom sin un-
dervisning och den information han eller hon sprider torde vara av ganska 
stor betydelse för övriga lärares uppfattning av elever med svårigheter.104

Några myndigheter/organisationer menade att konsultrollen enbart skulle 
finnas inom specialskolan.  

Det är inte alltid så att det är specialläraren som genomför åtgärderna men 
är den som i sin konsultroll tagit fram åtgärdsprogrammet. / … / Den 
konsultfunktion som den specialpedagogiskt utbildade läraren får 
beträffande handikappade elever, deras föräldrar och lärare, är det angeläget 
att förbereda i särskilda utbildningsinslag.105

… framhåller behovet av utbildning för många speciallärare som skall syss-
la med konsult- och rådgivningsinsatser på olika nivåer, från förskola till 
vuxenutbildning, tex. länsskolnämndernas pedagogiska stödpersonal för 
elever med handikapp.106

Vuxenpedagogik och utbildning för konsulentfunktionen är exempel på 
fortbildning för personal endast inom specialskolan!107

Ökad integrering och lokalintegreringen av grupper och klasser i ”en skola 
för alla” gör det angeläget att möjligheter till gemensam fortbildning ska-
pas. Utöver dessa fortbildningsinsatser är det viktigt att övriga fortbild-
ningsbehov inom särskolan och specialskolan tillgodoses. Exempel på så-

                                             
103 (namn) Synskadades riksförbund. 
104 (namn) Länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län, planeringsberedningen i västra 
regionen.
105 (namn) Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö. 
106 (namn) Länsskolnämnden i Stockholms län. 
107 (namn) Svenska facklärarförbundet (SFL). 
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dana insatser är rådgivande verksamhet, resurscenterverksamhet, alternativa 
kommunikationsformer och arbete som ”lokalintegrerad” lärare.108

Många höjer ett varnade finger för en utpräglad specialistroll. Det finns 
också kritik som gäller förslaget att specialläraren ska tillhöra elevvårds-
teamet. Antalet speciallärare får inte reduceras i så hög grad att de endast 
får utrymme för konsultation.  

Vi anser att specialpedagogerna skall arbeta inom arbetsenheten och att den 
konsultativa rollen skall bedrivas där. Att sätta specialpedagogerna i elev-
vårdsteamen är slöseri med lärarkraft. Den tiden kan istället läggas på un-
dervisning.109

Den utpräglade expertfunktionen kan bli isolerande.110

Förslaget innebär att speciallärarna blir ”handelsresande konsulter” som 
kommer in i klassrummet utan en chans att lära känna varken elever eller 
lärare. Hur ska de under sådana förutsättningar rätt kunna bedöma vilka 
pedagogiska stödinsatser som behövs i klassen?111

Femton myndigheter/organisationer är kritiska till konsultrollen. Elva av 
dessa ger direkt kritik. Argumenten är av bevarande karaktär, man värnar 
om speciallärarens position ”på golvet”. 

Som vi ser det är specialläraren i sitt arbete direkt riktad mot elever i behov 
av stöd och hjälp. Förslagets verkan blir att de elever som är svagast får en 
väsentligt sämre situation, med färre speciallärare och mindre undervis-
ningsresurs att tillgå. Något som vi anser klart strider mot målsättningen ’en 
skola för alla’. De små specialpedagogiska insatser som vi hittills sett integ-
rerade i den kommande lärarutbildningen täcker inte på långa vägar det 
kompetensbortfall som blir följden om förslaget i DsU 1986:13 blir vägle-
dande för den kommande propositionen. /…/ Inrätta fler utbildningsplatser 
för speciallärare. Behåll speciallärarna även i fortsättningen. 
Låt dem undervisa. Vi hemställer att utbildningsminister beaktar detta i den 
kommande utbildningspropositionen.112

Speciallärarna behövs i den direkta undervisningen! Borttagande av special-
läraren i den direkta undervisningen bör ej ske så att individualintegrering-
en ökar alltmer, samt att klassläraren får alltfler barn i klassen vilka kan ha 
behov av olika specialpedagogiker som skall tillgodoses.113

                                             
108 Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). 
109 Svenska förbundet för specialpedagogik. 
110 Länsskolnämnden i Jönköpings län. 
111 Klasslärarlinjerna (beteckningar) Sundsvalls/Härnösands Högskola. 
112 (namn) Göteborgskretsens speciallärarförening av Sveriges Lärarförbund.  
113 (namn) Göteborgs allmänna skolstyrelse. 
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Specialpedagogen skall vara pedagog med undervisning som den viktigaste 
uppgiften.114

Det vill också till specifika yrkeskunskaper som konkret omsätts till under-
visning, vilket är lärarens profession.115

Inom (beteckning) Elevorganisationen kan vi inte i vår vildaste fantasi för-
stå hur ett färre antal speciallärare ska kunna klara av så många fler arbets-
uppgifter. Risken som vi i (beteckning) Elevorganisationen ser med detta 
förslag är att dem av oss som behöver specialundervisning kommer att kun-
na få det i betydligt mindre utsträckning än idag.116

Det riktas också indirekt kritik mot utredningens ambivalenta hållning i 
frågan om specialpedagogens rådgivande respektive undervisande funktion.

I förslaget omtalas vid flera tillfällen den nya ’yrkesroll’ som den special-
pedagogiskt utbildade personen skall företräda (rådgivande och vägledan-
de). Samtidigt finner man, dock mera sporadiskt, påpekandet att lärare med 
fördjupad specialpedagogisk utbildning främst skall vara pedagog ’där den 
viktigaste uppgiften är undervisning’. 
Budskapet uppfattas som tvetydigt. Framhåller man förslaget om den rådgi-
vande funktionen som specialpedagogen skall ha inom flera arbetsenheter 
kommer den undervisande rollen helt i skymundan. Eftersom funktionsned-
sättningar ger olika konsekvenser för den drabbade kan en rådgivande spe-
ciallärare passa inom tex. synområdet motsvarande dagens reselära-
re/konsulenter.
Vid kommunikationshandikapp som tex. hörselnedsättning eller dövhet 
fordras dock en annorlunda funktion av den specialutbildade läraren. Vid 
undervisningstillfället måste läraren ha gedigna kunskaper om och färdighe-
ter i hur kommunikationen skall gå till och budskapet nå fram. Utan den in-
sikten kan ingen undervisning ske. Utredningen bör därför precisera den 
rådgivande och den undervisande rollen med utgångspunkt från elevernas 
funktionsnedsättningar.117

Indirekt kritik anförs också kring den konsultativa verksamheten som er-
sättning för nedskärning av speciallärarresurser. Psykologförbundet lyfter 
fram tidsaspekten och manar till eftertanke. 

Enligt utredarna kommer behovet av speciallärare att minska eftersom varje 
speciallärare kommer att hjälpa ett större antal genom sin konsultativa verk-
samhet. Detta tror vi är något man måste skynda långsamt med, eftersom 

                                             
114 Länsskolnämnden i Västerbottens län. 
115 (namn) Umeå speciallärarutbildning. 
116 (beteckning) Elevorganisationen i Sverige. 
117 (namn) Hörselpedagogiska föreningen. 
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det tar tid att göra klasslärare beredda att ändra sitt arbetssätt så att det pas-
sar ett större antal elever med olika förutsättningar.118

Svårigheter att genomföra konsultativ verksamhet framförs också av en 
enskild psykolog. 

Att ha ett reflekterande förhållningssätt till sin egen yrkesutövning är viktigt 
men för många förenat med stora svårigheter. I mitt arbete som konsult mö-
ter jag det i vardagen exempelvis i att det är lättare att diskutera vad elever 
gör men betydligt svårare att tillsammans med kollegor diskutera vad jag 
gör som läare och hur min metodik skulle kunna förändras.119

Sammanfattningsvis kan sägas att förslaget att implementera en rådgivande, 
konsultativ funktionen i den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen, i de fall man överhuvudtaget lyfte fram den, möttes med mycket 
blandade tankar och känslor.

Om handledning talas inte i remissyttrandena. Detta kan ses som an-
märkningsvärt eftersom utredarna banat väg för även denna funktion i sitt 
förslag. Resultatet kan också visa att ingen tog förslaget om en specialpe-
dagogisk handledande funktion på allvar. Det uppstod en tystnad som kan 
tydas som ett motstånd mot att ens tala om handledning som en tänkbar 
uppgift i den specialpedagogiska funktionen. Enligt min tolkning av re-
missvaren konfirmerades andra viktigare uppgifter för de specialpedago-
giskt kunniga; att utföra i sitt arbete i verksamheten, ”på golvet”, det vill 
säga tillsammans med barnen och kollegorna i arbetsenheten.

De sammanhang där begreppet handledning eller handledare används i 
remissvaren avser behovet av handledning för arbetsenhetsledarna och de 
blivande specialpedagogerna. Denna handledning förväntas ges av 
elevvårdsfunktionärerna.

Utredarna har uppmärksammat arbetsenhetsledarnas behov av handledning 
och föreslår att skolans elevvårdspersonal bör finnas med i detta arbete. Vi 
anser detta vara nödvändigt utifrån de arbetsuppgifter som skisserats i ut-
redningen.
/… / 
Speciallärare skall förutom sitt konsultativa arbete enbart ha kontakt med 
ett fåtal elever som är särskilt resurskrävande och som har en komplicerad 
inlärningssituation. Här vill vi påpeka att den särskilda elevvårdspersona-
lens roll som handledare blir viktig.120

                                             
118 Sveriges Psykologförbund. 
119 (namn) Göteborgs psykologkonsult HB. 
120 Sveriges Psykologförbund. 
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Trots detta tysta motstånd införs handledning, konsultation och rådgivning 
som ett moment i den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen.
Det är i denna situation specialpedagogerna gör entré något senare med sitt 
nya diffusa uppdrag. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Det jag vill definiera med min studie är betingelserna för specialpedagogisk 
handledning i skolan, given av pedagoger. En ”yttre” del av studien belyser 
hur idén om handledningsfunktionen väcktes och så småningom implemen-
terades i den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 1990. Den 
andra ”inre” delen beskriver hur tio handledare ser på sitt sätt att handleda 
och deras upplevelser av möjligheterna att genomföra den nya funktionen. 
    Jag har i inledningen förmedlat att handledningsfunktionen ”i verklighe-
ten” blivit en bekant företeelse för mig. Jag har funnits med i handledar-
världen och under arbetets gång distanserat mig från att vara kursansvarig 
för en handledarutbildning till att utforska kursdeltagarnas möten med 
handledarverkligheten.121 Men hur har då jag skiljt kunskapen från kunska-
paren under arbetets gång? På vilket sätt kan arbetet betraktas som veten-
skapligt? Vilka perspektivval har varit medvetna och uttalade?  

Arbetet påbörjades explorativt, det vill säga jag hade ingen given teore-
tisk ansats i inledningen av studien. Den teoretiska ansatsen har vuxit fram 
under forskningsprocessen och kan beskrivas som eklektisk. 

En specialpedagogisk ram 

En första viktig referenspunkt kom Thomas M. Skrtic att bli. Hans tes är, 
mycket komprimerat, att förtryck, professionella intressen och sociala insti-
tutioners tillkortakommanden ligger ”bakom” specialpedagogiken. Kunde 
bara de sociala faktorerna åtgärdas förefaller det enligt hans mening som 
om företeelsen specialpedagogik kunde uteslutas. Skrtics kritiska blickar på 
specialpedagogiken som socialt organisatoriskt fenomen formulerade för 
mig en möjlig kunskapsteoretisk ram att arbeta inom. Han menar att vi tyd-
ligt kan urskilja ett paradigmskifte inom samhällsvetenskaperna. Vi är på 
väg från ett objektivistiskt till ett mer subjektivistiskt synsätt. Under tiden 
pågår en tävlan mellan olika vetenskapliga synsätt. Skrtic illustrerar denna 
kamp i en egen konstruktion av fyra paradigmatiska idealtyper122 i vilka de 

                                             
121 Jag är medveten om att handledningskursen ännu inte presenterats i studien men väl-
jer ändå att redovisa denna erfarenhet här. Redogörelsen för kursen ges i kapitel 6.
122 Med idealtyp menas en analytisk konstruktion eller tankemodell som försöker teore-
tiskt klargöra och isolera betydelsefulla egenskaper hos studerade sociala sammanhang. 
Begreppet infördes av Max Weber 1904. 
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sociala vetenskapernas olika föreställningar om världen explicitgörs. De 
fyra paradigmen är följande:123

•    Radikalt humanistiskt (makro-subjektivisistiskt) 
•    Radikalt strukturalistiskt (makro-objektivistiskt) 
•    Interpretivistiskt (mikro-subjektivistiskt) 
•    Funktionalistiskt (mikro-objektivistiskt) 

Varje paradigm utgör ett historiskt situerat sätt att se världen på. Man kan 
säga att varje paradigm genom sin beteendevetenskapliga natur genererar 
fundamentalt olika sätt att göra samhällsvetenskapliga företeelser begripli-
ga. För att tydliggöra optiken i mina vetenskapliga glasögon ska jag i kort-
het redogöra för de olika paradigmen. Därefter redovisar jag min egen ut-
gångspunkt med avstamp i dem.  

Det radikalt humanistiska paradigmet 

Forskare som arbetar inom ett radikalt humanistiskt paradigm riktar sitt 
intresse mot att analysera ideologiska strukturer, exempelvis kultur(er), 
normer och värderingar för att se hur dessa påverkar människors tankar och 
handlingar. Vikten av att överskrida sociala strukturers begränsningar an-
förs för ett genuint individuellt medvetande. Samhället ses som inhumant 
och den huvudsakliga kritiken riktas mot risken att samhället hamnar i ett 
läge av status quo, det vill säga förblir som det är om inte initiativ tas till 
förändring.

Det radikalt strukturalistiska paradigmet 

Precis som det radikalt humanistiska paradigmet reser det radikalt struktu-
ralistiska en kritik av det oföränderliga och förordar förändring. Men som 
forskare inom detta paradigm riktar man in sig på förändringar inom mate-
riella strukturer och grupper, det vill säga större kategorier av medborgare 
som till exempel kön, ras och/eller socioekonomisk klass. Förändring sker 
genom politiska och ekonomiska kriser. Forskarna inom detta paradigm 
koncentrerar sig på modernitetens lagar, byråkrati, teknologi och ekonomi.  

                                             
123 Skrtic, 1991, s 13. 
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Det tolkningsinriktade paradigmet 

Det interpretativa, tolkningsinriktade paradigmet delar det funktionalistiska 
paradigmets kunskapssyn att den sociala världen hänger samman på ett re-
gelmässigt sätt men fäster större vikt vid att förstå vardagsvärldens betydel-
se för den sociala processen. När en social värld utanför individens med-
vetande upptäcks betraktas den som ett nätverk av antaganden och intersub-
jektivt delade betydelser. De samhällsvetare som anammar detta synsätt vill 
veta mer om pågående processer genom vilka människor subjektivt kon-
struerar sin sociala värld. De vill således djupare förstå den sociala kon-
struktionen av verkligheten och hur människor skapar och delar sina liv 
med andra.124

Det funktionalististiska paradigmet 

Det funktionalistiska synsättet betonar att alla händelser och strukturer i 
samhället är funktionella. I sin mest extrema position hävdar ”funktionalis-
ten” att alla händelser och strukturer i samhället är funktionella därför att, 
om de inte vore det skulle de inte existera. Paradigmet försöker således till-
handahålla rationella förklaringar av mänskliga, sociala företeelser. Ända-
målet är enligt Skrtic förutsägande, reglerande och kontrollerande. Sam-
hällsforskare som verkar utifrån denna position applicerar enligt honom 
positivistiska metodologier på små sociala fenomen som till exempel bete-
endemönster. 

Egna referenspunkter 

Jag såg Skrtics modell som en möjlighet att beskriva en paradigmatisk ter-
räng, en ursprungsposition från vilken jag kunde arbeta mig fram i forsk-
ningsprocessen. En stor del av mitt forskningsarbete har jag ägnat åt tolk-
ning av utsagor som rör föreställningar om handledning. Min naturliga pa-
radigmatiska utgångspunkt är därför det interpretativa, tolkande paradig-
met.

För att få veta mer om dimensioner av existentiell karaktär, som till ex-
empel upplevelser av svårigheter, motgångar eller glädje i arbetet, har jag 
använt ett vetenskapligt synsätt som syftar till förståelse och som arbetar 

                                             
124 Skrtic, 1991, s 15. Skrtic refererar här till Berger och Luckmans verk ”The social 
construction of reality (1967), ett klassiskt verk inom det socialkonstruktivistiska per-
spektivet vilket jag ser som en antitetisk vetenskaplig konstruktion i relation till Husserls 
fenomenologiska essentialism. 
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med tolkning som främsta kunskapsform, ett hermeneutiskt präglat förhåll-
ningssätt. Detta för att få veta hur det är att vara en handledande person, det 
vill säga en människa i en given situation i en given kontext, i skolans 
värld. Då har jag använt mig av hermeneutiken som metodlära. Jag tilläm-
pade en fenomenologiskt inspirerad analys på det intervjumaterial som om-
fattade informanternas upplevelser av att arbeta som handledare i skolan. I 
det arbetet inspirerades jag av Amadeo Giorgi och Max van Manen. Jag 
redogör närmare för det analytiska arbetet i metodavsnittet.

I analysen och tolkningen av remissvaren i samband med utredningen 
1986, (DsU 1986:13), har det hermeneutiska tolkningsförfarandet inte haft 
en fenomenologisk metodansats. Här har jag snarare vilat i hermeneutiken 
som kunskapsfilosofi men samtidigt sneglat mot det radikalt humanistiska 
paradigmet. Syftet med denna analys var att söka efter vilka röster som ta-
lade för respektive mot införande av handledning i den nya professionen.
Jag har sett remissvaren som historiska texter där olika meningar trätt fram 
som determinerande när det gäller handledning, konsultation och rådgiv-
ning. I avhandlingsarbetet har sedan mina tolkningar av remissvaren fått 
bilda bakgrund till det fortsatta analysarbetet.

Det har varit svårt att hålla sig kvar i en viss ”ruta” i Skrtics fyrfältsta-
bell. Jag skulle hellre vilja beskriva forskningsprocessen som en rörelse 
eller ett överskridande emellan ett tolkningsinriktat och ett radikalt huma-
nistiskt paradigm. Rosmari Eliassons tes om att det är vetenskapligt och 
kunskapsmässigt motiverat att försöka utforska världen ur tidigare försum-
made perspektiv har hela tiden inspirerat mitt tänkande.125 Den specialpe-
dagogiska verksamheten utförs till största delen av kvinnor. Informanterna i 
min studie är alla kvinnor. Jag har därför under det fenomenologiska ana-
lysarbetets gång vänt mig till den feministiska teorin. Under processens 
senare del har jag ägnat lång tid till att försöka förstå innebörden i begrep-
pen hjälpa och stötta, som jag hävdar är metaforiska uttryck för kommuni-
kativa handlingar. Under den här fasen har jag med hjälp av Ulla Holms 
begrepp ’modrande’ kritiskt närmat mig en förståelse av en aspekt som vid 
första anblicken kan verka kvinnlig av naturen.

Ett kunskapssociologiskt perspektiv 

En fråga i avhandlingsarbetet berör implementeringen av handlednings-
funktionen. Vilka organisatoriska situationer utgör möjligheter respektive 
hinder för handledningsfunktionen? Denna fråga har med kontext, det vill 

                                             
125 Eliasson, 1995, s 30.
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säga den yttre omgivningen att göra, mötet med skolpraktiken. För att bätt-
re förstå informanternas redogörelser har jag som horisont använt den so-
cioanalytiska ansats som Pierre Bourdieu ses som företrädare för. I synner-
het hans fältbegrepp utgör för min tredje fråga en kritisk verktygslåda för 
förståelsen av interaktionen inom och mellan olika aktörer inom en och 
samma organisation, i det här fallet specialpedagogiska funktionärer av oli-
ka slag i skolan.

Finns ett specialpedagogiskt ”fält”? 

Fält (franskans ’champ’) är ett centralt begrepp i Pierre Bourdieus teori-
bildning. Donald Broady ger i sin doktorsavhandling en minidefinition av 
begreppet:

… med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta 
av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem 
gemensamt.126

Bourdieu lägger en egen innebörd i ordet. Alla sociala fält, ett forsknings-
fält till exempel, är inte ett fält i Bourdieus mening. För att ett fält ska kun-
na definieras krävs att det uppstår där människor kämpar om symboliska 
eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem. Ett fält har således 
speciella egenskaper och är strukturerade på ett specifikt sätt. Det förutsät-
ter förekomsten av specialister, institutioner och erkända värdehierarkier, 
det vill säga människor och inrättningar som samlats kring något gemen-
samt som de tror på och strider om. Striden är värd att utkämpas för alla 
inbegripna.

Positionering inom ett fält kan med Bourdieus terminologi beskrivas 
som förflyttningar eller förskjutningar av olika styrkeförhållanden när det 
gäller former och grader av exempelvis ackumulerat kapital av olika slag, 
exempelvis utbildningskapital.  

Professionalisering inom ”fältet”

Psykologer, kuratorer, skolläkare, skolsköterskor och speciallärare företrä-
der genom sina yrken elever i komplicerade inlärningssituationer. Mot bak-
grund av den specialpedagogiska tillbakablick jag givit i avhandlingens 
första kapitel framstår dessa yrken som ”barn av den organiserade 
moderniteten”, det vill säga yrken som kom att forma intervenerande 
professioner av olika slag inom utbildningsområdet. Utifrån ett pro-

                                             
126 Broady, 1990, s 270. 
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fessionaliseringsperspektiv kan vi med Larsons kritiska terminologi också 
tala om en ”marknad” som öppnade sig för dessa hjälpande yrken.127 Låt 
oss nu se närmare på de yrken som är mest relevanta i detta sammanhang: 
speciallärarens och skolpsykologens.

Utbildning kom att bli en vägdelare för pedagoger och psykologer. Re-
dan genom uppdelningen i universitets- respektive seminariestudier lades 
en grund till väsens- och värdeskilda möjligheter för lärare, psykologer och 
kuratorer att positionera sig inom specialpedagogikens domäner. Det blev 
till exempel inte möjligt för en lärare att arbeta som psykolog. Däremot 
blev det professionellt omvända inte omöjligt.128 Det har vidare inte alltid 
varit möjligt för speciallärare att få tillträde till terapeutisk grundutbildning 
(steg 1) tänkt som en fördjupning inom det egna yrket. Inte heller var det 
tidigare möjligt för psykologer (utan lärarutbildning) att räkna speci-
al(lärar)- eller specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som en yrkeslegi-
tim specialisering mot psykologiskt skolarbete. Gränserna var markerade.

Specialläraren lyckades inte uppnå samma professionsstatus som skol-
psykologen. De olika yrkeskategorierna, specialläraren och skolpsykolo-
gen, fick genom sina utbildningar styrkemässigt varierande möjligheter att 
tillförskansa sig specifika funktioner som det krävdes speciella kunskaper 
om. Pedagogernas arbete knöts konsekvent till klassrumsarbete med 
barn/elever (på golvet). Elevvårdspersonalens arbete krävde en annan an-
knytning till skolarbetet: en utredande, diagnosticerande och konsultativ 
funktion, en (från golvet sett) mer distanserad position.

Jag hävdar därför att det går att tänka sig ett specialpedagogiskt fält som
tangerar Bourdieus fältbegrepp. Skolinstitutionens etablerande i det väster-
ländska samhället har medfört att inom detta fält ständigt finns människor 
som är yrkesmässigt disponerade som lärare, speciallärare eller elevvårds-
specialister genom de specifika investeringar (kurser) som avkrävts och 
fortfarande krävs av nya tillträdande.129 En speciallärare, expertläraren, har 
förväntats och förväntas också idag kunna veta, om och när ett barn har 
behov av särskilt stöd. Det är också han eller hon som förväntas veta bättre 
än någon annan hur det specialpedagogiska arbetet skall genomföras. Psy-
kologiska experter förväntas bidra med sin kompetens utifrån sitt yrkesom-
råde. Det specialpedagogiska kunskapsinnehållet, det gemensamma som 

                                             
127 Se avsnittet ”Ett alternativt professionsperspektiv”, s 41.
128Som kuriosum kan sägas att skolpsykologer på 1950-talet var tvungna att använda 
halva sin tjänstgöring som lärare. Se vidare Elowsson, 1995. 
129 Psykologiska respektive pedagogiska kunskaper krävs om barn med, respektive i
svårigheter. Dessutom krävs en förtrogenhet med den tidsenliga specialpedagogiska 
estetiken, det vill säga kunskaper om en samhälleligt legitim kunskaps- och människosyn 
i enlighet med gällande specialpedagogiska differentieringsdiskurser. 
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står på spel, har genom sina agenter successivt format ett fält utifrån normer 
och värderingar vars utgångspunkt varit det moderna normalitetsbegrep-
pet.130 Utgångspunkten innebär, som jag förstår det, att den specialpedago-
giska praktiken alltid har haft en egen logik, också detta ett kriterium för 
det bourdieuska fältbegreppet.

Ett socialt fält kan ses som analogt med ett fysikaliskt magnetfält med 
plus- och minuspoler som drar till sig respektive stöter bort föremål och 
företeelser som kommer in i fältet.131 Vi kan då, om vi tänker metaforiskt, 
föreställa oss att vissa nya ”partiklar” kan komma in i ett redan strukturerat 
fält. Vad har då detta att göra med den specialpedagogiska tankekonstruk-
tionen och dess historik?

Varje specialpedagogisk skolarbetare har, som jag redan berört, genom
utbildning sitt professionella symboliska utbildningskapital. Tidigare fast-
slogs också att ett fält enligt Bourdieu alltid per definition är ett kämpande 
fält. De olika agenterna bevarar eller förbättrar sina positioner med avseen-
de på det kapital som definierar just detta fält. Vilka symboliskt kapital de-
finierar då det specialpedagogiska fältet? I det här fallet kan det beskrivas 
som variationen av specialkunskaper som efterfrågas och värderas i relation 
till efterfrågan av behovet av särskilt stöd för elever som inte går igenom 
skolsystemet friktionsfritt.

Handledningskompetens som symboliskt kapital? 

Kapital är ingen egenskap som kan tillskrivas grupper eller individer tagna 
för sig. Det är ett relationellt begrepp. Bourdieu beskriver det också som en 
social energi som varken existerar eller producerar sina effekter annat än 
inom det fält där det produceras och reproduceras.132 Jag ser de yrkesmäs-
siga dispositionerna, det vill säga lärarens och elevvårdspersonalens för-
väntade arbetsuppgifter, och de varierande styrkegraderna i professionali-
tet som en slags sociala energier som rör sig inom det specialpedagogiska 
fältet.

Kapital eller symboliska tillgångar kan enligt Bourdieu fungera som 
symboliskt kapital bara under förutsättning att det finns grupper som är dis-
ponerade att uppfatta att en viss bedrift eller en viss titel har värde. Jag 
menar att handledningskompetens kan beskrivas i termer av symboliskt 
kapital. Under tiden för införandet av den specialpedagogiska handled-
ningsfunktionen fanns grupper som genom sin utbildning hade skäl att upp-

                                             
130 M Börjesson och Palmblad, 2003; Helldin, 1997; Skrtic, 1991. 
131 Broady, 1989, s 37. 
132 Ibid. s 11. 
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fatta denna yrkesmässiga kompetens som (professionellt) kvalificerad och 
värd att bevara och kämpa för. Det symboliska värdet i handledningskom-
petens kan därför antas få betydelse för elevvårdsgruppens professionali-
tetsbevarande och samtidigt förklara vissa maktförhållanden inom det pro-
fessionella specialpedagogiska fältet.
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4. Nyare forskning om pedagogisk 
handledning

Handledning har historiskt sett sitt ursprung i både den akademiska världen 
och inom lärlingsutbildningen. Men den moderna handledningsmetodikens 
rötter går enligt Knut Gordan att söka i den amerikanska socialarbetarut-
bildningen från 1900-talets början.133 Rötterna kan enligt honom också här-
ledas till utbildningen av psykoanalytiker i Europa på 1920-talet. Eftersom 
begreppet idag används inom olika verksamhetsområden och med mycket 
skiftande innebörder är det inte på något sätt entydigt. Johan Näslund134

skriver att det bildats olika traditioner inom olika yrken och att begreppet är 
dåligt definierat och avgränsat.

Det är därför svårt att orientera sig i såväl litteraturen som i praktiken. Detta 
har skapat förvirring inte bara bland de som får eller utövar handledning 
utan även bland de som önskar handledning till sin verksamhet.135

Forskning om handledning inom vårdprofessioner och beteendevetenskap-
liga behandlingsyrken är omfattande. Så är också fallet när det gäller forsk-
ning kring pedagogisk handledning av studenter, praktikhandledning, inom 
lärarutbildningar av olika slag.136

Begreppets komplexitet vållar definitivt bekymmer när det gäller att 
söka relevant forskning inom det område jag studerar. Det blir lätt missle-
dande att söka i anglosaxiska forskningsbaser eftersom begreppen ändrar 
valör i översättningsögonblicket. Studier som belyser pedagogisk supervi-
sion, councelling, consultation och mentoring ger andra konnotationer och 
kan svårligen likställas med den (special)pedagogiska handledning min 
studie belyser. Jag har därför valt att fokusera på nyare forskning inom pe-
dagogiken och specialpedagogiken och som hör till den lärarprofessionella 
utvecklingen.

                                             
133 Gordan, 1992. 
134 Näslund, 1995. 
135 Ibid. s 2. 
136 Se exempelvis Emsheimer, 1995, 2000; Franke, 1990 
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Handledning i ljuset av reformeringstraditioner 

Specialpedagogisk handledning kan betraktas i ljuset av ideologiska re-
formtraditioner inom lärarutbildningen där ett långsiktigt syfte har varit 
utveckling med innebörden förbättring av skolan. Bergman och Törnvall137

urskiljer tre olika vetenskapsteoretiska inriktningar som under 1900-talet 
dominerat undervisning och handledning: logisk empirism, fenomenologi 
och kritisk teori. Bergman och Törnvall menar att dessa vetenskapsteoretis-
ka inriktningar, omedvetet eller medvetet, bildat utgångspunkt för lärares 
arbete och för ideologiska reformeringssträvanden när det gäller den svens-
ka skolan.

När det gäller pedagogisk handledning kan två utvecklingslinjer urskil-
jas. Den ena är ”clinical supervision” som framför allt bygger på en ratio-
nell analys av undervisning. Den andra utvecklingslinjen rör ”reflective 
teaching” där personlig kunskap och mening om undervisning utgör grund 
för analys och reflektion i handledningen. Idéerna till ’clinical supervision’ 
föddes enligt Bergman och Törnvall på 1950-talet bland lärarutbildare vid 
Harvarduniversitetet som drevs av en önskan att ge läraryrket status av en 
profession. När det gäller utvecklingslinjen ’reflective teaching’ visar litte-
raturen på det pedagogiska handledningsområdet spår av fyra olika tanke-
figurer som löper samman: ett tekniskt, ett tolkande eller hermeneutiskt, ett 
kritiskt orienterande och ett eklektiskt, det vill säga ett som består av bland-
ningar av de tre förstnämnda spåren 138

Handledning – ett paraplybegrepp 

Jag har inledningsvis pekat på handledningsbegreppets komplexitet. Det är 
mångtydigt och används med skiftande innebörder.139 Det är därför rimli-
gare att tala om handledning i termer av paraplybegrepp, något som exem-
pelvis Peter Emsheimer valt att göra.140 Emsheimer menar att bestämningen 
av begreppet ytterst är beroende av sammanhanget; vad den skall leda till 
för den handledde i hans/hennes praktik och vilka mål den är tänkt att leda 
till i den praktik där den förekommer. Bestämningen är också förenad med 
själva handlingen det vill säga vad handledaren och den/de handledda gör i 
handledningssituationen.

                                             
137 Bergman och Törnvall, 1992. 
138 Ibid. s 58. 
139 Näslund och Granström, 1995, s 8. 
140 Emsheimer, 1995, s 17. 
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Också Birgitta Hammarström-Lewenhagen och Susanna Ekström ställer 
sig tveksamma kring möjligheten att definiera begreppet.141 Utifrån egna 
erfarenheter i ett kursprojekt med yrkesverksamma förskollärare ges föl-
jande beskrivning av vad de, i detta sammanhang, menar med handledning. 

Vi ser på handledning som en pedagogisk metod, där handledare och hand-
ledda möts i samtal och där bearbetar och reflekterar kring situationer och 
problem hämtade från de handleddas egna göranden/prövanden och tänkan-
den i och om sin yrkespraktik.142

Det gemensamma för olika typer av handledning menar Hammarström-
Lewenhagen och Ekström är funktionen sedd som en pedagogisk metod för 
kompetensutveckling av olika slag.  

Handledning av yrkesverksamma lärare

Att utveckla en professionalitet handlar, enligt Gunnel Colnerud och Kjell 
Granström, i hög grad om att utveckla ett yrkesspråk, att kunna formulera 
den tysta yrkeskompetensen så att andra kan ta del av den.143 Enligt Colne-
rud och Granström har lärares professionalisering genom handledning bara 
i sällsynta fall genomförts av personer inom den egna professionen.  

Den yrkeskår som oftast förknippas med specialpedagogiskt handledan-
de arbetsuppgifter i skolan är psykologer eller kuratorer som givit handled-
ning där lärares frågeställningar och dilemman fokuserats. Därför är 
handledning av yrkesverksamma lärare, given av specialpedagogiskt 
utbildade lärare, ett relativt outforskat område, vilket jag redan anfört. Det 
är först under 1990-talet som specialpedagogisk lärarledd handledning 
uppmärksammas och börjar studeras. I det följande redogör jag för 
forskning relaterad till pedagogisk eller specialpedagogisk handledning, 
given av pedagoger, eller specialpedagoger, till andra pedagoger. 
Inledningsvis redogör jag för forskning kring handledning av lärare som en 
möjlig metod i professionsutveckling.

Från erfarenhetsbaserade till syntesbaserade samtal 

Elisabeth Nordström har i en licentiatsuppsats undersökt och analyserat 
tjugo pedagogers erfarenheter från kurser i pedagogisk handledning.144 I 

                                             
141 Hammarström-Lewenhagen och Ekström, 1999, s 24-25. 
142 Ibid. s 25. 
143 Colnerud och Granström, 1995, s 110. 
144 Nordström, 2002. 



64

undersökningen fokuseras handledarrollen och handledningsprocessen.
Frågor kring vilken pedagogisk utveckling som äger rum i arbetsla-
get/verksamheten berörs endast indirekt. Nordström pekar däremot på att 
det inte är tillräckligt att enbart granska sin handlingsrepertoar för att ut-
veckla en pedagogisk professionalitet utan också sättet att tänka behöver 
kopplas till handlingarna, det vill säga föreställningarna om det pedagogis-
ka uppdraget.145

Pedagogisk handledning kännetecknas enligt Nordström av ett lärande
samtal där alla kommer till tals, ett samtal där allas tankar och förståelse av 
en viss situation ses som värdefulla och viktiga att synliggöra. Handled-
ningen, som bygger på nyfikenhet kring hur andra i gruppen tänker, utgår 
från att människors värderingar, teorier och erfarenheter i hög grad styr 
handlandet. I samtalen kan personalens olika tankar och erfarenheter syn-
liggöras och bidra till att man bättre förstår varandras olika utgångspunkter. 
Tre områden framstod som centrala: ramarnas betydelse för handlednings-
processen, vilka samtalsmönster som utvecklades i mötet mellan handleda-
re och arbetslag samt utvecklingen av handledarens eget lärande.

Nordström konstaterar att ramarna utgjorde både möjligheter och be-
gränsningar i de handledningsprocesser som ägde rum. Lokaler, arbetsla-
gens storlek och sammansättning hade stor betydelse. Också formen var 
betydelsefull. Nordström visar att formerna för samtalet förändrades grad-
vis i och med att handledarnas sätt att ställa frågor och förmåga att lyssna 
mer aktivt utvecklades under handledningens gång. Detta innebar i sin tur 
att samtalsmönstren ändrades så att medlemmarna i arbetslagen blev mer 
aktiva och deras tankar och föreställningar blev synliga. Frågandet och 
lyssnandet blev således viktiga redskap i handledningen. När det gällde 
samtalens innehåll gick det att se en förändring över tid. Mot slutet av 
handledningsperioden blev det vanligare att deltagarna, med hjälp av hand-
ledarnas frågor, lyckades generalisera varandras erfarenheter och koppla 
dem till teorier och värderingar. Samtalen ändrade karaktär från att vara 
erfarenhetsbaserade till syntesbaserade146 eller mer lärande samtal.

Nordström pekar också på vissa förändringar hos deltagarna. Analysen 
av samtalsmönstren och dessas riktning visade att samtalen i vissa fall för-

                                             
145 Jämför Lauvås och Handal, 1993.  
146 Nordström skiljer mellan erfarenhetsbaserade och syntesbaserade samtal. Erfaren-
hetsbaserade samtal liknas vid ’ping-pong-samtal’ och handlar i första hand om erfaren-
hetsutbyte där man jämför exempelvis arbetssätt och rutiner. Frågor kring vilka teorier 
man som pedagog är bärare av eller vilka värderingar som ligger till grund för sättet att 
arbeta kopplas inte samman med de konkreta erfarenheterna. Syntesbaserade samtal är 
lärande samtal som till skillnad mot de erfarenhetsbaserade handlar om och knyter sam-
man erfarenheter, teorier och värderingar. Se vidare Nordström 2002, s 58-59.  
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djupades och ledde till att arbetslagen omprövade tidigare föreställningar 
och utvecklade nya sätt att se på sitt arbete. I andra fall bidrog samtalen 
endast till att bekräfta eller befästa redan existerande synsätt. Den riktning 
som samtalen utvecklade hängde i hög grad samman med i vilken utsträck-
ning handledaren kunde bjuda motstånd, med andra ord handledarens för-
måga att utmana deltagarnas tankar och beskrivningar.

Handledarnas egna läroprocesser tycktes följa vissa mönster. 
Dokumentationen av handledningssamtalen, med hjälp av bandspelare, och 
det egna skrivandet bidrog till eftertanke. För framgångsrik handledning av 
ett arbetslag krävdes, enligt Nordström, att handledaren kunde hålla fokus 
på deltagarnas lärande och en medvetenhet om den egna synen på barn och 
elevers lärande.

Den lindansande handledaren 

Kristina Ström var kanske den första inom den skandinaviska akademin 
som beskrev en handledarfunktion i speciallärararbetet.147 Hennes analys 
utgår från högstadieskolor i Finland. Hon beskriver handledning så här: 

Med handledning förstås närmast pedagogisk handledning, som innebär att 
speciallärarna tillsammans med klass- eller ämneslärarna bildar ett team av 
jämbördiga professionella yrkesmänniskor som dryftar (specialpedagogiska 
frågor /…/ Speciallärarna kan i egenskap av experter på sitt område ge råd 
åt övriga lärare i specialpedagogiska frågor.148

Ström talar således om pedagogisk handledning i ett specialpedagogiskt 
sammanhang. Handledningens syfte är enligt henne ”att förbättra inlär-
ningssituationen för elever med särskilda undervisningsbehov”. Men Ström 
utvidgar också handledningsbegreppet och visar att handledningsverksam-
heten skulle kunna innebära en länkfunktion mellan hem och skola. Hon 
talar också för handledning som en specialpedagogisk påverkansfaktor när 
hon pekar på handledningsfunktionens möjligheter att informera skolled-
ning och pedagoger om specialundervisningen och dess principer. Trots sin 
visionära tanke om jämbördighet talar Ströms empiriska resultat för att det 
är i egenskap av expert på sitt område som handledaren fungerar. 

Fyra av Ströms sju informanter gav handledning åt andra högstadielära-
re. Handledningsfunktionen sågs av dessa fyra som ett sätt att effektivt ut-
nyttja specialundervisningens resurser. Handledningsverksamheten försig-
gick dock i liten skala. Utförandet uppfattades som problematiskt och hand-

                                             
147 Ström, 1996.
148 Ibid s 34. 
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ledarrollen präglades enligt Ström av stor osäkerhet. För speciallärarna ver-
kade handledarrollen vara den absolut svåraste i jämförelse med de andra 
roller Ström skriver fram: lärarens, elevvårdarens, fostrarens, försvarsadvo-
katens, och resurspersonens.

Relationerna till ämneslärarna karakteriserades som problematiska. In-
formanterna befarade att ämneslärarna skulle uppfatta pedagogisk handled-
ning som ett underkännande av deras undervisning. Alla ämneslärare ville 
inte heller ha handledning. Strategin blev då att ”hålla en låg profil” i hand-
ledningsaktiviteten. Den pedagogiska handledning speciallärarna kunde 
ägna sig åt gällde elever med inlärningssvårigheter. Det speciallärarna gjor-
de var att ge råd till ämneslärarna när det gällde elevernas läs- och 
skrivsvårigheter.

Osäkerhet och frustration var känslor som informanterna förknippade 
med att handleda. Upplevelser av att sakna beredskap, det vill säga utbild-
ning eller fortbildning i handledningsfunktionen, förmedlades också.  

Ström kommer fram till två slutsatser. Den första är att skolledningens 
fulla stöd krävs för verksamheten.149 Men för att kunna fungera som hand-
ledare krävs också en profilering och ett förtydligande av relationen mellan 
handledning och specialpedagogisk expertis.

Att möta statushierarkier och avskärmade expertroller 

Rolf Helldin fångar de första spåren av det bredare specialpedagogiska ar-
betsparadigm som initierats och implementerats av statsmakterna. Han har i 
en intervjustudie följt fyra specialpedagoger i lika många kommuner och 
problematiserar handledningsfunktionen med utgångspunkt i ett diskurstän-
kande.150

I hans material framträder tydligt specialpedagogernas svårigheter att 
handleda sina kollegor. Att föra in en ny handledardiskurs kräver lång för-
beredelsetid och ett enträget arbete om det ska lyckas enligt Helldin. Lärar-
diskursen, det vill säga det direkta arbetet med eleverna, är normgivande. 
Det är också svårare att ömsa sin lärarroll till en kollegial vuxenroll än 
tvärtom.

Det finns ett motstånd från mottagarna som främst består av en kraftigt 
markerad åsikt att specialpedagogen ska (också) arbeta elevvårdande direkt 
på golvet med eleverna. Handledning är i första hand en upplevelse av en 
kollegial situation där mindre erfarna lärare förbereds för sin uppgift eller 

                                             
149 Jämför också Persson, 1995, s 125 samt B Karlsson, 1994, s 11-13. 
150 Helldin, 1998.
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där lärare – i nära anslutning till arbetet – får bearbeta de problem som finns 
i den egna klassen eller bland kollegor.151

Helldin ser eget modellarbete, profilering och lyhördhet som möjliga vikti-
ga strategier för att möta motståndet mot att införa och etablera en ny spe-
cialpedagogik.

Han skriver också att specialpedagogerna utvecklar försiktighetsstrategi-
er. En sådan är att börja inifrån. Det kan till exempel kännas rätt att börja 
handleda en person. Helldin menar då att handledningsfunktionen får en 
förtroendeskapande uppgift.

Uppgiften att formellt upprätthålla kontinuerlig handledning framstår 
som komplex och krävande och fordrar enligt Helldin självtillit och kun-
skap hos utföraren. Helldin kopplar specialpedagogens upplevelse av mel-
lanställning till en ”latent traditionell upplevelse av statushierarkier och 
avskärmade expertroller i systemen”152 som specialpedagogerna har att 
bemöta. Mellanställningen mellan skolledning och elevvårdsexpertis gene-
rerar situationer där sammanblandningar av roller i relation till det special-
pedagogiska uppdraget kommer i dagen. Det kan därför, menar Helldin, 
vara svårt att särskilja handledningens pedagogiska innehåll från andra in-
nehållsliga aspekter. Sammanblandningen ligger nära till hands eftersom 
många frågor berör gränser mellan yrkesrollernas överlappande samtidigt 
som de är av mellanmänsklig karaktär.

Helldin problematiserar också yrkesetiska aspekter i handledningsfunk-
tionen. Han ifrågasätter till exempel om det är etiskt försvarbart att undan-
dra sig ansvar för personalsvårigheter där bekymret i en ohållbar i klass-
rumssituation utgörs av problematiska pedagogiska metoder eller modeller.  

’Stöttande’ 

Helldin menar att handledning skall ses i relation till ’stöttande’. Han skri-
ver att stöttandet blivit en institutionaliserad form av den specialpedagogis-
ka diskursen. En stöttande inställning präglas, enligt Helldin, av en uppgi-
ven kravanalys. 

Utbildningen diskuteras som om den vore en enorm koloss vars framfart 
helt enkelt inte går att hejda. Att stötta varandra som arbetande personal i 
skolan blir i detta fall mest inriktat på att samlas och prata om gemensamma 
problem. Att vara lyhörda för varandra och dela bördorna åtminstone i tan-

                                             
151 Ibid. s 108. 
152 Ibid. s 110. 
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ken. Det underlättar att veta att även andra kan uppleva en besvärlig arbets-
situation.153

Stöttandet upplevs som ett delande av kunskap när det gäller elevernas pro-
blem. Den stöttande inställningen medför också en avlastning av den börda 
som ryms i känslan att ha ensamansvar för svårigheter i arbetet med elever-
na.

Rätten att rita sociala rum 

Helldin pekar på dilemmat när det gäller vårdandeaspekter inom pedago-
giska arbetsområden. Detta ofta undanskymda dilemma ligger ofta till 
grund för pedagogers förhållningssätt när det gäller närhet och distans till 
både elever och kollegor. När specialpedagogen närmar sig frågor kring 
kollegialt förhållningssätt närmar han eller hon sig också en situation där 
konflikt kan uppstå. Det som kan ses som en chans till förändring utgör 
samtidigt en risk.154 Konflikten kan leda till utstötningssituationer där spe-
cialpedagogen riskerar att själv bli utstött.

Helldin relaterar detta närmande-dilemma till den utbildningsfilosofiska 
diskussionen om möjlig social närhet och dess förutsättningar i ett modernt 
utbildningsväsen, det Zygmunt Bauman benämner ”rätten att rita sociala 
rum”155. Denna rätt utgör enligt Bauman en kärna i allt herravälde samti-
digt som den är ett eftertraktat pris i en kamp mot ett rådande förtryck och 
således gestaltar en biljett till framtiden. Enligt Helldin har skolan under sin 
framväxt genererat normativa skiljelinjer när det gäller att bemöta variatio-
nen av elever och på så sätt skapat internt motstridiga funktioner som var 
och en av dess arbetare införlivar: ett vårdande av individen och ett mätan-
de av barnets kunskapsutveckling. Det är två diskurser som skall förenas 
och Helldin öppnar för frågan om detta är möjligt.

Rekonstruktion av en yrkesidentitet

Audrey Malmgren Hansen har i sitt avhandlingsarbete gjort en analys av 
den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen.156 Det omvälvande i 

                                             
153 Ibid. s 103. 
154 Vid närmare eftertanke kan det kan synas förenklat att se detta förhållande dikoto-
miskt. Om konflikten genomlevs utan att någon skadas på den andres bekostnad är det 
inte omöjligt att båda går ”meningsförändrade” ur konflikten vilket skulle kunna komma 
eleverna till godo. 
155 Se vidare Bauman, 1995, s 201.  
156 Malmgren Hansen, 2002.  
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den nya utbildningen utgörs enligt henne av handledningsmomentet, efter-
som det åstadkommer ett skifte när det gäller målgruppen: blicken riktas 
från eleverna till lärarna. 

Hennes tretton informanter, som följdes från starten av utbildningen och 
fyra år efteråt, tillfrågades redan innan de började om de hade tidigare erfa-
renheter av handledning. Olika handledningssituationer redovisades: hand-
ledning av psykolog, medverkat i handledningsgrupp respektive samtal kol-
legor emellan om elever och undervisning. Malmgren Hansen visar att in-
formanterna var osäkra på vad handledning innebar och vilken typ av hand-
ledning det var fråga om. 

Under utbildningen betonades enligt informanterna vikten av handled-
ningskompetens samtidigt som de upplevde lärarutbildarna som tvetydiga i 
det att handledning av dem gavs olika innebörd.

Detta skapade irritation hos de studerande. De uppfattade att utbildningen 
betonat vikten av handledarkompetens och kände därigenom att det av dem 
förväntades en hög kompetens då de återvände till arbetslivet, De kände att 
de själva behövde ha en entydig definition av handledning för att vara tro-
värdiga i mötet med skolpersonal.157

Informanterna redovisar en stark längtan efter exakthet när det gäller inför-
livandet av begreppet handledning. Malmgren Hansen tolkar detta som 
motstånd mot att ta över och tillämpa redan definierade begrepp avsedda 
för elevvårdspersonal.

Det finns ett motstånd. Det känns tryggt med enkla otvetydiga definitioner, 
något som faktiskt inte kan finnas i realiteten eftersom lärarutbildarna som 
undervisar i ”ämnet” inte är pedagoger utan psykologer och rimligen hämtar 
sina definitioner från sitt eget verksamhetsområde.  

Malmgren Hansen gör också en alternativ tolkning. Motståndet kan också 
vara en fråga om en undervisaridentitet som slår igenom. Det omstörtande 
för de blivande specialpedagogerna handlar enligt henne om att skapa egna 
definitioner utifrån vad man lärt sig i utbildningen och att kunna profilera 
en eventuell skillnad mellan en psykologiskt baserad handledning och en 
specialpedagogiskt konstruerad sådan.

Specialpedagogerna antar ändå utmaningen att arbeta med handledning i 
skolan. Dock är det till att börja med ingen som frågar efter detta vilket 
upplevs som frustrerande. Trots detta utvecklar specialpedagogerna egna 
strategier för att på sikt få utöva sin nya kompetens. Några riktar in sig mot 

                                             
157 Ibid. s 141. 
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aspekter i skolvardagen och handleder till exempel lärarnas planering. En 
annan strategi är att ge handledningen formen av fortbildningsinsats.158

Ingen av informanterna redovisar en handledningsform av en mer proble-
matiserande och reflekterande karaktär.  

Tre år efter utbildningen finns enligt Malmgren Hansen tecken på en in-
dividburen specialpedagogisk kunskap. Med detta menar hon att informan-
ternas personliga kunnande har måst påverka lärare och skolledare.

De upplever att många lärare ser handledning som liktydigt med värde-
ring av deras pedagogiska handlande vilket initialt väcker oro och självfö-
rebråelser hos lärare. Detta har resulterat i att de tagit avstånd från handled-
ning. De väljer i stället en strategi att få in en fot hos en lärare för att visa 
på något ”nytt” skriver Malmgren Hansen. Flera av informanterna beskri-
ver sig därmed som ”balansskapare”.159

Fem år efter utbildningen har informanterna enligt Malmgren Hansen 
utvecklat en specialpedagogidentitet. De tar nu upp att pedagogisk hand-
ledning kan vara ett utmärkt redskap att vidmakthålla eller väcka kritisk 
reflektion. Att ha fått egen handledning i sitt specialpedagogarbete har upp-
levts som värdefullt och erfarenheten har integrerats i yrkesidentiteten. Men 
informanterna redovisar fortfarande att lärarna känner sitt arbete ifrågasatt 
inför handledning. Som orsak anger de också nu lärares brist på tillit och 
trygghet som hinder för att gå in i en handledningssituation.  

Översättningsarbete i specialpedagogisk handledning 

Malmgren Hansen relaterar begreppet översättningsverksamhet till special-
pedagogik. Handledning, menar hon, kan utgöra ett led i översättningsarbe-
te.

Handledning kan vara en typ av översättning. Lärare resonerar om proble-
matiska undervisningssituationer och specialpedagoger fångar till exempel 
upp vilka effekter olika metoder får för lärare respektive elev. Processen le-
der fram mot att utveckla en förmåga hos läraren att översätta sitt beteende i 
undervisningssituationen för att själv kunna agera på ett för eleven optimalt 
sätt.

En annan typ av översättningsarbete som specialpedagoger beskriver är 
hur de från praktiskt medvetande översätter till en medvetandeform där 
språk beskriver vad pedagogen gör och varför. Man skulle kunna säga att 

                                             
158 Malmgren Hansen uttrycker sig mer metaforiskt med orden ”pedagogisk påfyllning” 
(s 79). 
159 Ibid. s 98. 
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detta översättningsarbete går från konkretisering mot abstraktion av peda-
gogiska processer.160

I översättningsarbete med lokal prägel är syftet, enligt Malmgren Hansen 
att hjälpa andra lärare att översätta och förstå barns beteende. Specialpeda-
gogerna beskriver sina erfarenheter av att detta resulterar i ”anpassad 
pedagogik och miljö så att eleven kan utvecklas och lära sig”.161

Referens, riktning och rörelse 

Ann Ahlberg studerar i två aktionsforskningsstudier handledningssamtal 
mellan en specialpedagog och lärare ur ett specialpedagogiskt didaktiskt 
perspektiv.162 Ahlberg undersöker om samtalen, som gällde matematikun-
dervisning och elevers lärande, bidrog till att skapa en gemensam referens-
ram för lärarna att förstå, förklara och utveckla den egna undervisnings-
praktiken. Ahlberg beskriver handledningssamtalen som en möjlighet för 
lärarna att reflektera över sin egen undervisning, att få syn på andra per-
spektiv än sina egna och att upptäcka förhållanden som de inte tidigare rik-
tat uppmärksamheten mot.  

Ahlberg urskiljer tre kritiska dimensioner i handledningssituationen som 
deltagarna i samtalen refererar till: skolan som social praktik (referens), 
skolans mål och värdegrund (riktning) samt lärande (rörelse). Resultaten 
visar att om lärare själva prioriterar handledningssamtalen och upplever 
dem som meningsfulla kan de leda till personlig och professionell föränd-
ring.

… då reflekterande samtal flätas samman med lärares praktik innesluts ut-
veckling i det vardagliga arbetet i skolan, det vill säga blir en del av prakti-
ken och innesluts i det vardagliga arbetet på skolan.163

Om samtalsdeltagarna däremot är inriktade på att finna snabba lösningar 
minskar enligt Ahlberg möjligheterna till reflektion och förändring. 

Sammanfattande tankar 

Den nyare forskning jag funnit om (special)pedagogisk handledning visar 
på hinder men också möjligheter med handledning som pedagogiskt verk-

                                             
160 Ibid. s 137. 
161 Ibid. s 107. 
162 Ahlberg, 1999; Ahlberg, Klasson och Nordevall, 2002. 
163 Ibid. s 71. 
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tyg. Störst är de diskursiva hindren inom det specialpedagogiska området, 
det vill säga de normer som förespråkar att speciallärarens, precis som lära-
ren har till uppgift att ta hand om och undervisa elever. Tidsfaktorn samt en 
stark specialpedagogisk identitet syns vara av stor betydelse för att möta 
motstånd mot förändring i skolverksamheten. Om fokus riktas mot lärande 
och lärare själva prioriterar handledning öppnas möjligheter till perspektiv-
skifte och uppmärksamhetsförskjutning, det vill säga blicken kan riktas om 
från brister hos eleven till fokus mot den egna yrkesmässiga delaktigheten. 
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5. Metod 

Intervjuerna

I den här studien har jag intervjuat 10 kvinnor som alla utbildat sig till 
handledare enligt en viss modell som utformats av Barbro Wiking. Två in-
tervjuer har genomförts med var och en av informanterna. Den första inter-
vjun, den professionella livshistorien, genomfördes mellan november 1996 
och maj 1997. Den andra intervjun om mötet med verkligheten som hand-
ledare genomfördes under januari och februari 1998.

Intervjuerna har genomförts enligt informanternas önskan om tid och 
plats. 12 intervjuer genomfördes i mitt arbetsrum på Lärarhögskolan, 6 i 
informantens bostad och 3 på informantens arbetsplats. Eftersom fråge-
ställningarna delvis var av existentiell karaktär valde jag att registrera in-
formanternas samtliga utsagor på ljudband. Ingen av informanterna hade 
något emot detta. Intervjuernas längd varierar mellan 50 och 120 minuter. 
En intervju fick delvis göras om på grund av att bandet hakat upp sig i 
bandspelaren.

I den första intervjun var utgångspunkten en ’narrative’, en berättelse om 
hur de kom fram till att de skulle vilja arbeta handledande. Jag bad dem att 
beskriva sin professionella lärarhistoria, vad de upplevt och känt och hur de 
handlat med en aspekt i åtanke – att tänka på speciella situationer som de 
kopplade samman med valet att bli handledare.  

Den andra intervjun har styrts av två övergripande frågor: hur går det att 
handleda och hur ser du på handledning?  För att försäkra mig om att samt-
liga frågeområden skulle komma på tal i intervjun använde jag mig av en 
intervjuguide.164 Jag utgick i varje intervju från följande rubriker:

Uppdragen
Gruppen (sammansättning, storlek) 
Definition av handledning – pedagogisk handledning 
Upplevelser av progression 
Egen utveckling och förändring 

                                             
164 Patton, 1980, s 200-202. Se också bilaga 1 där manualen presenteras i sin helhet.  
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Transkribering

Varje intervju har skrivits ut ordagarant. För att ge mina utskrifter en form 
som lämpade sig för mitt forskningssyfte fann jag att en litterär stil passade 
bäst. Jag valde därför att återge samtalet i manuskriptform där dialogen 
synliggörs av en radbrytning och som efter varje brytning inleds med de två 
talarnas initialer. I utskriften har jag delvis återställt talet som det upplevdes 
i samtalssituationen, det vill säga jag har inte tagit med alla omtuggningar, 
felsägningar och trevande stammanden som utmärkte talet under intervjun 
eftersom jag hade för avsikt att låta informanterna läsa utskrifterna.165 När 
informanten eller jag skrattar eller gör en lång paus i vårt samtal har jag 
skrivit ut känsloyttringarna inom parentes. Min tanke var att denna hanter-
ing skulle förenkla analysförfarandet.

Metodologisk begrundan 

Att intervjua är ett sätt att producera texter som sedan kan granskas som 
andra texter i enlighet med principer för texttolkning. Elliot Mishler gör en 
kritisk analys av intervjun som metod i forskningsundersökningar av sur-
veykaraktär.166 Hans argumentation utgår från språkets implicita roll när
det gäller kodning och tolkning i forskning som bygger på experimentell 
metod.  

Mishler skriver om intervjun som en form av samtal. Han ser varje 
forskningsintervju som en språkhändelse eller språkaktivitet. Hur forskaren 
förstår svaren, som mening, beror inte bara på informanten utan lika myck-
et på forskarens förståelse för att en utsaga består av ett svar som i sin tur 
beror på hur den samtalande informanten har uppfattat frågan. 

Understanding the meaning of the respondent’s ”answer” depends on our 
recognizing it as an answer to her own specification of the question rather 
than to the original question asked by the interviewer,167

Mishler menar också att intervjun är en gemensam produkt av det som de 
intervjuade och intervjuaren talar om och vikten av hur de talar med var-
andra. De intervjuades svar är lika responsiva till intervjuarens bedömning 
som till de ursprungliga frågorna. Svar, menar Mishler, är inte bara svar på 
frågor utan också en reflektion över intervjuarens uppskattning, bedömning 

                                             
165 Jämför Ödman 1996. 
166 Mishler, 1986. 
167 Ibid. s 53. 
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av huruvida en respondent har sagt ”tillräckligt” när det gäller ändamålet 
ifråga.

Att bedöma mening krävde således att jag också analyserade intervju-
processen på så sätt att jag såg till egna utsagor och räknade med dess bety-
delser för konstruktionen av mening. Men trots att informanterna kände 
mig relativt väl uppstod i den första intervjun situationer som kunde knytas 
till mitt eget förhållningssätt. En sådan situation var när det uppstod tystnad
på grund av att jag förhöll mig tyst lyssnande till deras berättelse, en situa-
tion som informanterna kan ha upplevt som ovan eller icke-pedagogisk. 
Denna tystnad, tänkte jag, kunde uppfattas som ett implicit bedömande svar 
från mig eller kanske rent av som en terapeutisk situation. En av informan-
terna antydde också detta tidigt i den första intervjun. Hon reagerade starkt 
emot att jag bara lyssnade, vilket påminde mig om närheten till och mot-
ståndet mot det terapeutiska lyssnandet. Hennes motstånd fick mig att sam-
tala istället för att vara mer av mottagare.

Jag lade också tydligt märke till närheten mellan intervju och handled-
ning. I några av intervjuerna erfar och kommenterar informanterna och jag 
detta förhållande. Mishler bekräftar denna ”närhet” när han skriver att orda-
lydelser (terms) tar på sig specifika och kontextuellt grundade meningar 
inom och genom samtalet som det utvecklas och skapas av talarna. Me-
ningskonstruktionen blir således gemensam i intervjusituationen.168

Jag insåg också att om jag dröjde för länge med mitt gensvar var det inte 
ovanligt att informanterna ställde frågan ”förstår du?” vilket jag kunde för-
stå som att de ville veta hur jag uppfattade deras svar. I de fall jag gjorde 
det svarade jag i fortsättningen ja eller hummade.  Om inte gick jag vidare 
med en preciserande eller utredande fråga.  

Sociologen Ann Oakley169 ifrågasätter jämlikhetsambitionen, det vill 
säga om ’the proper interview’ överhuvudtaget är möjlig. Hon hävdar att 
det ligger ett ouppnåeligt mål inneslutet i forskningsmetodikens föreskrifter 
för hur man blir en god intervjuare. Mishler menar att detta snarare handlar 
om de samtalandes generella språkkompetens och om hur intervjuaren han-
terar delningsprincipen, det vill säga hur intervjuaren anpassar frågeformu-
lärets mönster till respondentens strukturella erfarenhetsmönster.

Steinar Kvale170 är av samma mening som Mishler. Han skriver att in-
tervjuns ämnesorientering innebär att två personer talar om ett ämne som är 
av intresse för dem båda. Jag har reflekterat över kärnan i Oaleys tanke. 
Ytterst är forskningsuppgiften min och det är jag som initierar intervjuerna. 

                                             
168 Mishler, 1986, s 64.
169 Oakley, 1981. 
170 Kvale, 1997. 
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Trots goda intentioner och ett gemensamt intresse kan maktaspekten inte 
uteslutas eftersom informanterna upplevde en skillnad, om än liten, att sam-
tala med mig i ett annorlunda sammanhang. 

I den andra intervjun avstod jag helt från narrative-förfarandet som jag 
upplevt hindrande. Jag gick i stället in i ett biografiskt samtal som färgades 
av mina tidigare upplevelser att vara samman med informanterna, ett mer 
personligt förhållningssätt att möta den andra även på hennes villkor. Sam-
tidigt försökte jag så långt som möjligt upprätthålla intervjuns dialektik, det 
vill säga ansträngde mig att inte genast förstå det informanterna förmedlade 
utan frågade vidare för att få till stånd ett så dynamiskt samtal som möjligt. 
Jag ville också att mina frågor avspeglade ett autentiskt intresse för infor-
manternas syn på handledning på samma sätt som för mitt eget forsknings-
projekt: att bättre förstå betingelserna för handledning i den specialpedago-
giska funktionen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att var och en av intervjuerna bildar sin 
egen specifika kontext. Varje möte har formats av en exceptionell relation 
mellan två individer, forskaren och berättaren, som var och en med sitt 
språk, konstruerat genom vars och ens professionella livshistoria, bildat 
utgångspunkt för den unika intervjun. 

Utskriften

Kvale beskriver utskrifter som ’avkontextualiserade samtal’.171 Han menar 
att de är abstraktioner på samma sätt som topografiska kartor av de land-
skap de härletts från och som framhäver vissa aspekter men utelämnar 
andra. Utskriften av en intervju är således en fråga om tolkning. Forskaren 
måste, samtidigt som han/hon transkriberar intervjun, rikta blicken mot den 
egna utskriften, den egna tolkningen av intervjuerna. Det fick mig att ställa 
till exempel följande frågor: Hur vet man egentligen var meningen slutar? 
Hur tar jag tillvara de emotionella aspekterna av samtalet?

I enlighet med Kvale ser jag utskrivna intervjuer som en konstruktion, 
ytterligare en konstruktion som följer efter den sam-talande intervjun. Av 
en muntlig kommunikation görs en skriftlig. Bandupptagningarna har möj-
liggjort en exakt utskrift av våra samtal och jag har under arbetet med ana-
lysen haft möjlighet att gå tillbaka till bandupptagningarna vilket bland an-
nat erbjudit möjligheter till en reanalys av data i en situation där jag erfor 
att jag ”fastnat”.172 För varje del av en intervju som markerats utifrån upp-

                                             
171 Ibid. s 152. 
172 Detta beskrivs längre fram i metodtexten på s XX.  
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fyllandet av ett specifikt kriterium har det varit enkelt att se vem som säger 
vad och hur (den alltmer komplexa) meningen konstrueras i intervjun.173

Eftertanke kring intervjuns möjligheter och begränsningar 

Mishler ställer frågan om de instrument forskaren använder verkligen fång-
ar kunskaper, åsikter och värderingar som de uttrycks i sin naturliga om-
givning. I vilken utsträckning återspeglar mina intervjufrågor handledarnas 
handledning? Och hur ska utsagorna relateras till deras handledningshand-
lingar? Stämmer det de säger med vad de gör? Om jag hade videofilmat 
informanterna i handledningssituationer hade jag kunnat jämföra vad de 
säger att de gör med vad jag, i min tolkning, ser att de gör. Detta har dock 
inte varit min avsikt. Jag är inte heller säker på att en jämförelse hade varit 
möjlig eftersom också varje handledningstillfälle måste ses om unikt. Där-
för gör jag inga anspråk på att beskriva sanna bilder av deras verkligheter 
utan ser dem just som deras bilder, som deras konstruktioner av en verklig-
het som är sann för dem och som de förmedlar till mig i intervjuerna. Kan-
ske min förförståelse medverkar till en något ”klarare” bild genom mitt sätt 
att problematisera vad de säger?  

Den fenomenologiska analysen

En central del av mitt empiriska material består av de intervjuer jag genom-
förde med informanterna drygt tre år efter att de avslutat sin handledarut-
bildning. Som beskrivits tidigare intervjuades varje informant två gånger. 
Den första intervjun, de professionella livshistorierna, får i det här arbetet 
utgöra en relief åt den (special)pedagogiska erfarenhetskunskap jag funnit 
att informanterna besitter. Handledarutbildningen redovisas tillsammans 
med en presentation av informanterna i kapitel sex. 

 I den andra intervjun riktades fokus på deras upplevelser av att träda in i 
en handledande funktion på fältet, det vill säga inom den grundskoleform 
och på den nivå där det var tänkt att var och en skulle handleda. Analysen 
jag redogör för i detta avsnitt härrör till den senare intervjun.

Hermeneutisk fenomenologisk attityd 

Forskningsproceduren att dela in analysen i steg utvecklades av feno-
menologiskt inspirerade psykologer vid Duquesneuniversitetet.174 Tillvä-

                                             
173 För vidare precision av analysarbetet se avsnittet ”Den fenomenologiska analysen”. 
174 Karlsson, 1995. 
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gagångssättet ses inte som snävt programmatisk utan kan variera från fors-
kare till forskare beroende på det sammanhang forskningen är situerad.

Att genomföra en fenomenologisk analys kräver först och främst kapaci-
teten att tillägna sig en fenomenologisk attityd.175 Attityd i ett fenomenolo-
giskt forskningssammanhang uppfattar jag som ett självreflekterande i för-
hållande till det empiriska material forskaren har att analysera, ett förhåll-
ningssätt som hänger nära samman med validitetsaspekter och noggrannhet 
i tolkningsarbetet. Men där finns, som jag ser det, också en etisk dimension 
som möjliggör användandet av den fenomenologiska analysen i ett herme-
neutiskt tolkningsarbete. I hermeneutikens natur ligger ”att inte tvinga sig 
på” skriver Per Johan Ödman.176 Grundförutsättningen för en dialog med 
texten är att den förs på lika villkor. Först då, skriver Ödman, kan dialogen 
leda till ömsesidig förändring, det vill säga den kunskap och förståelse tex-
ten skapar förändrar min kunskap och går samtidigt att överföra till andra 
än dem tolkningen ursprungligen gäller. Tolkningen används genom läsa-
rens egen tolkning, i der här fallet på den egna yrkessituationen. Ödman 
menar att förståelse och tolkning i det här avseendet innebär en ’subtilitas 
applicandi’, en tillämpandets raffinerade förmåga. På så sätt uppstår för-
hoppningsvis en ökad intersubjektiv förståelse. 

’Lika villkor’ har för mig inneburit att under analys- och tolkningsarbete 
förhålla mig kritisk till egna tolkningar och vara särskilt uppmärksam på 
kategoriserande bedömningar. Medvetenheten om att vi aldrig någonsin 
kan försätta oss i en position utanför våra liv och föreställningar är uppen-
bar men hade inte varit självklar om den inte ständigt utmanats av andras 
tankar och erfarenheter.

Den väg, de fenomenologiska spår jag valde att följa grundade sig, åt-
minstone inledningsvis, i huvudsak på Amadeo Giorgis metodiska ansats, 
en vetenskapligt psykologiskt modifierad fenomenologisk analys.177 Vär-
nandet om min pedagogiska hemvist ledde till att jag också sökte tillämp-
ningar av fenomenologisk analys inom den vetenskapliga pedagogiken och 
kom i en kritisk fas i arbetet att inspireras av Max van Manens feno-
menologiska ansatser.178 Jag har under arbetets gång också inspirerats av 
andra forskare som tillämpat Giorgis fenomenologiska metod i egna analy-
ser, särskilt Rolf Helldin och Gunnar Karlsson men också av Eva Siljeha-
goch Eva Alerby.179

                                             
175 Jämför Karlsson, 1995, och van Manen, 1990.  
176 Ödman, 1979/1988, s 9. 
177 Giorgi, 1985; 1992; 1997. 
178 van Manen, 1990; 1991/1993. 
179 Alerby, 1998; Helldin, 1990; Karlsson, 1995 och Siljehag, 1996. 
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Amadeo Giorgis riktmärken

I korthet kan Giorgis vetenskapliga förhållningssätt beskrivas metaforiskt 
som en väganvisning. Forskaren samlar in verbala data, läser igenom dem, 
bryter ner dem i delar, omformulerar och preciserar delarna utifrån den ve-
tenskapliga disciplinens perspektiv och gör slutligen en syntes eller drar 
slutsatser från sina data.180 I det följande beskriver jag mer exakt jag Gior-
gis fem steg i den analytiska ansatsen. 

1. Känslan för helheten (Sense of the Whole)181

Inledningsvis går forskaren igenom alla sina data för att få en allmän upp-
fattning av helheten. Giorgi problematiserar inte detta första steg mer än att 
det gäller för forskaren att förstå texten, i mitt fall vad informanterna sä-
ger.182 Också Karlsson menar att man har fått ett gott grepp om sitt material 
när ”a sufficient understanding has been reached”.183

2. Urskiljande av meningsfulla enheter (Discrimination of Meaning units 
Within a Psychological Perspective and Focused on the Phenomenon Be-
ing Researched)184

I det här steget går forskaren igenom materialet igen med det specifika än-
damålet att urskilja meningsfulla enheter utifrån sitt vetenskapliga perspek-
tiv och med blicken fokuserad på det undersökta fenomenet. I Giorgis och 
Karlssons analyser bildar den vetenskapliga psykologin analysens horisont.

3. Omformulering och vetenskaplig precisering av subjektens vardagliga 
uttryck (Transformation of Subjects Everyday Expressions into Psychologi-
cal Language with Emphasis on the Phenomenon Being Investigated)185

När de meningsbärande enheterna beskrivits går forskaren igenom dem på 
nytt och preciserar med sina egna ord vetenskapliga insikter, det vill säga 
kunskapsbärande element som ryms inom dessa. Detta görs med den veten-
skapliga horisonten som bas. Forskaren ”översätter” således de meningsbä-
rande vardagligt uttryckta sentenserna till ett språk som är starkare relaterat 
till den vetenskapsdisciplin han eller hon tillhör. Intentionen med det här 

                                             
180 Giorgi använder också följande terminologi: collecting of verbal data, the reading of 
the data, the dividing of the data into parts, organization and expression of raw data into 
disciplinary language, expressing the structrure. Se Giorgi, 1997, s 10-12.  
181 Giorgi, 1985, s 10. 
182 ”… nothing more is involved than a simple reading of the text and the ability to un-
derstand.” Giorgi, 1986, s 10. 
183 Karlsson, 1995, s 96. 
184 Giorgi, 1986, s 11.
185 Ibid. s 17. 



80

steget är, enligt Giorgi och Karlsson, att belysa psykologiska aspekter av ett 
fenomen på djupet.  

4. Syntes av de transformerade meningsfulla enheterna till en samman-
hängande redogörelse för det studerade fenomenets struktur (Synthesis of 
Transformed Meaning Units into a Consistent Statement of the Structure of 
Learning)186

I det här steget gör forskaren en syntes av alla transformerade meningsfulla 
enheter beträffande subjektets erfarenhet av fenomenet i fråga. Kriteriet för 
sammanförandet i syntesen är enligt Giorgi att åtminstone implicit få med 
alla betydelser av de transformerade meningsfulla enheterna.187 Det forska-
ren kommer fram till kan kallas erfarenhetens struktur och kan uttryckas på 
ett antal nivåer.188

5. Generell beskrivning av fenomenet (General Description of Situated 
Structures of Learning)
Slutsteget består av en förflyttning från de individuella erfarenhetsstruktu-
rerna till en ”generell” struktur dvs. en beskrivning som inlemmar den ge-
mensamma mening om fenomenet som materialet genererar. De individuel-
la strukturerna jämförs. Teman och transteman, det vill säga överordnade 
teman i teman, söks och beskrivs i en övergripande allmän struktur av fe-
nomenet. Beskrivningen bör vara "dynamisk" så till vida att den ska öka 
förståelsen av sambanden mellan olika transteman.

Giorgi skiljer själv i sitt femte steg mellan andra nivåer: Specific De-
scription of Situated Structure of Learning och General Description of 
Situated Structure of Learning.189 Jag uppfattar att numreringen har att göra 
med hur långt forskaren själv har för avsikt att föra sin analys. Min uppfatt-
ning är att Giorgi genom detta sätt att presentera sin metod visar sitt sub-
jektsfilosofiska motstånd, en vilja att gå emot ett säkerställande av fenome-
nets essens. Också Helldin sätter det sista steget inom parentes.190

Innan jag går över till Max van Manens fenomenologiska ståndpunkter 
vill jag nu redogöra för mitt sätt att använda den fenomenologiska analys-
metoden. 

                                             
186 Ibid. s 19. 
187 ”The criterion would be that all of the transformed meaning units are at least implic-
itly contained in the general description.” Giorgi, 1986, s 19. 
188 Karlsson använder begreppen ’situated structure’ och ’typological structure’ som 
beteckningar för de olika nivåerna. Se vidare Karlsson, 1995, s 106.
189 Giorgi, 1985, s 19-20. 
190 Helldin, 1990, s 57. 
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Mitt sätt att närma sig stegen 

Under arbetets gång noterade jag en metaforisk ”flora” rörande de feno-
menologiska begreppen. Olika forskare försöker finna personliga uttrycks-
sätt för tolkningar av Edmund Husserls försök att framställa filosofisk ve-
tenskap. Christer Bjurwill beskriver till exempel Husserls fenomenologi 
som ett hus med sju våningar och konstaterar att den ”stränge hyresvärden 
är borta” och att villkoren för ”hyresgästerna” därmed har förändrats nå-
got.191

Termen ’steg’ uppenbarade sig under arbetets gång för mig i en annan 
form när det uttrycktes i pluralis. Stegen kan ju lika gärna läsas som (en) 
stege i bestämd form. Det fick mig att se stegen som en metafor för mitt 
arbete. Varje steg på stegen har för mig inneburit en fas i analysarbetet. Jag 
har fått vila på stegen, men steget har också inneburit att jag periodvis har 
lagt analysen åt sidan för att ta del av texter som skulle utmana mitt peda-
gogiska tänkande.192 Kanske uttrycker denna metaforiska riktning ett peda-
gogiskt alternativ till ett mer psyko-analytiskt utforskande, det vill säga 
inledningen till en själv-analys? För mig som pedagog har arbetet snarare 
betytt att jag själv befunnit mig i olika faser av ett analysarbete. Som vi 
snart skall få se innebar till exempel det tredje steget på stegen en omväl-
vande fas för mig där jag fick pröva två olika tillvägagångssätt för att nå 
djupare pedagogisk insikt i det trassel av trådar urvalet av meningsbärande 
enheter genererade.

Mitt första steg: Få en känsla för helheten

Vid det första steget har den egentliga analysen av texten ännu inte börjat. 
Förståelsens modus i detta steg är att uppnå en egen empatisk förståelse.193

Varje del skall förstås i ljuset av hela intervjun. Beroende på materialets 
omfång väljer man sin egen ”ingång”.  

Den föreliggande analysen består av data från den andra intervjun med 
informanterna. Utskriften av intervjuerna omfattar 242 sidor. Min strävan 
                                             
191 Bjurwill, 1995, s 10.
192 Exempel på några utmanande och därmed betydelsefulla pedagogiska texter under 
analysens gång har varit Asplund, 1987, Bauman, 1995, 1995b, 1998, 2002; Bourdieu 
1990, 1995; Buber, 1923/1990, Derrida, 1996; Habermas, 1995; Helldin 1997, 1998, 
Holm, 1993; Levinas, 1988, Ljung 1995 och Schütz, 1999.  
193 Karlsson skiljer mellan två olika sätt att förstå som den fenomenologiska analytikern 
tillämpar: researcher´s empathetic understanding (REU) respektive researcher´s interpre-
tative understanding (RIU).  Den empatiska förståelsen som jag här tar upp knyts till 
subjektets ursprungliga erfarenhet av situationen. ”The researcher tries to understand the 
subject´s straightforward experience of the phenomenon through the text”. Se Karlsson 
1995, s 87.
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var att läsa var och en av intervjutexterna ”öppet”, det vill säga att inte 
medvetet lägga någon specifik teori som raster för läsandet. Vad innebär då 
en öppen läsning? Kvale betonar med en referens till Spiegelberg svårighe-
ten att ge precisa instruktioner om hur man läser en text ”öppet”: 

Spiegelberg states that it is not possible to give any precise instructions for 
an open description. The method is rather depicted by metaphors such as: 
”to the matters themselves”, ”seeing and listening”, ”keeping the eyes 
open”, ”not think but see”. What matters is to describe the given as pre-
cisely and completely as possible, to describe and not to explain or ana-
lyse.194

En öppen läsning handlar om att använda sina sinnen: se och lyssna utan att 
analysera, utan ambition att förstå; snarare att vara den intresserade för att 
sedan att kunna beskriva vad man ser. Alfred Schütz skriver om ’attention à 
la vie’, ett begrepp hämtat från Henri Bergson, en livsuppmärksamhet.195

Klarvakenhet är en del av denna livsuppmärksamhet, ”ett medvetandeplan 
som präglas av starkaste spänning, som uppstår genom en total uppmärk-
samhet på livet och dess krav”.196 Det handlar om aktiv uppmärksamhet i 
läsningen, en strävan efter att ständigt få nya perceptioner.

Under det första steget läste jag mina utskrivna intervjuer intensivt och 
klarvaket som Schütz så träffande klassificerar en maximal medvetande-
spänning. Jag strävade efter att hålla mig öppen för texten, analyserade inte 
och tvingade inte in den i teoretiska förklaringsmodeller. Man kan säga att 
jag läste intervjutexterna utan att pröva en viss teori. Med teori menar jag 
då, i enlighet med Karlsson, en explicit definierad hypotetisk konstruktion 
(an explicitly defined hypothetical construction). Forskarens förståelse kan, 
menar Karlsson, inte sägas vara ovinklad såtillvida att han eller hon inte 
använder en förförståelse. Det perspektiv från vilket jag, den fenomenolo-
giskt analyserande pedagogen, läser texten är således pedagogiskt, samti-
digt som jag i min läsning också återspeglar den historiska, kulturella hori-
sont jag är en del i. Därutöver är inte bara läsningen av texten pedagogisk; 
den är redan fokuserad på ett specifikt pedagogiskt fenomen: handledning. 
Texten är för mig som forskare dessutom förenad med en beskrivning av ett 
subjekt som konstituerar fenomenets mening.197

Jag noterade att mina frågeområden oundvikligen trädde fram under lä-
sandet. Vid intervjuerna användes, som jag tidigare beskrivit, jag en fråge-

                                             
194 Kvale, 1983, s 184.
195 Schütz, 1999, s 83. 
196 Ibid. s 84. 
197 Karlsson, 1995, kapitel 4.
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guide för att förvissa mig om att vi under samtalets gång skulle komma in 
på och fördjupa samtalet kring områden som jag ville undersöka närmare. 
Jag noterade också att samma frågeområde kunde dyka upp på flera ställen 
under intervjuernas gång. Jag markerade med färgpennor och skrev ner 
spontana reflektioner i marginalen.  

I några exempel från intervjuutskrift 1 visar markeringarna att det är vis-
sa ord som träder fram för mig, till exempel samtalsledare (istället för 
handledare) eller erfarenheter (som lyfts fram). Ett annat exempel är noter-
ingen kroppsspråk när informanten beskriver en situation:

Igår satt en … mannen som är där, han var spänd som en fiolsträng alltså 
och jag uppfattade ju … direkt känner jag att sånt här har dom inte pratat 
med varann om.198

Ibland bär markeringarna på metaforiska laddningar, exempelvis åtsnör-
ning (i det här fallet gällde det samma informants intention att fördela talut-
rymmet) eller rota i bilder (då informanten beskriver sin ”metod”). 

Andra markeringar kan sägas utgöra egna tolkningar som skulle kunna 
bilda stöd för vidare tankearbete, exempelvis aversion (som ett uttryck för 
avståndstagande mot teoretisering) och empati (när informanten visar för-
ståelse för en tänkt upplevelse hos gruppen): 

En kvinna ute i (enhetens namn): Hon sitter till att börja med så här … ja nu 
kan inte jag sitta så, men hon halvligger liksom och så börjar hon föra sam-
tal med folk bredvid och jag påpekar: ett samtal åt gången var det. Kom 
ihåg! Så hänger hon där och så … efter en stund så ringer telefonen och så. 
Jaa, sa jag. ”Har ingen stängt av den där” säger (namn på person) då och 
blir jätteförbannad. Och man kan … jag kan tänka mig hur mycket irritation 
som finns kring den där personen som finns i vardagen alltså.199

Med känslan av att ha gott grepp om var och en av intervjuerna var det 
dags att gå vidare till nästa steg. 

Mitt andra steg: Nedbrytning av data i meningsbärande enheter 

Det här steget innebar urskiljande av avsnitt eller delar där jag vid läsning-
en satte fokus på det undersökta fenomenet, att vara handledare i relation 
till andra pedagoger/lärare. Jag har valt att kalla de delar i intervjutexterna 
som jag funnit meningsladdade när det gäller förhållningssätt och uppgifts-

                                             
198 Utskrift intervju 2, handledare Augusta, s 13. 
199 Ibid. s 13. 
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orientering i handledning för meningsbärande enheter.200 Uppdelningen är 
först och främst en hjälp av praktisk art skriver Karlsson. Den hjälper fors-
karen att upprätthålla en koncentrerad och dröjande attityd till variationer 
av mening kring det undersökta fenomenet i texten. Enheterna kan bestå av 
en eller flera meningar men man kan också dela upp en kort mening om 
några få ord innehåller viktig signifikans för att analyseras vidare. Poängen 
med det här steget är själva säkerställandet av den dröjande attityden, den 
tål-modiga process som krävs under påföljande analysnivå. Var och en av 
enheterna skulle i sig själv vara en urskiljbar del i den kontextuella helhet 
som intervjun utgjorde. Det som för mig framstod som meningsbärande för 
just den här informantens syn på fenomenet skulle ringas in.  

Eftersom jag själv genomfört transkriberingen av intervjuerna hade jag 
redan satt igång ett eget tankearbete för att få ett grepp om olika 
”stråk”eller teman i materialet. Nu prövade jag att bearbeta materialet ge-
nom att använda ett så kallat ”kvalitativt” dataprogram, Nud*ist.201 Jag 
”tvingades” konstruera ett antal kriterier i form av rubriker jag bedömde bar 
på mening om handledarrollen och implementeringen av denna i olika kon-
texter, till exempel: 

                                             
200 Karlsson, 1995, använder termen ’meaning units’. Girgio, 1985, skriver om ’manage-
able units’. Fenomenets ”natur” bestämmer, menar Helldin. Är det psykologiskt, sociolo-
giskt eller pedagogiskt? Diskriminationssteget innebär enhetsbestämningen. Urskiljandet 
skall precisera vad det är jag vill veta. (jfr Helldin, 1990, s 46)
201 Nud*ist är en förkortning av Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching 
and Theorizing. Med hjälp av Nud*ist kan forskaren konstruera indexsystem, det vill 
säga. bygga upp en samling indexkategorier för att skapa ordning i sitt material. Indexka-
tegoriseringen kan till exempel underlätta för forskaren att hitta tillbaka till olika infor-
manters enskilda utsagor. Programmet kan också användas för att visa vissa kategoriers 
kvantitativa representativitet. I mitt fall skulle jag exempelvis kunnat visa vilka och hur 
många gånger olika begrepp för handledning används i intervjuerna. Programmet kändes 
för tekniskt för mina data trots sin ”kvalitativa” design. Jag fick under arbetets gång en 
känsla av att använda en stickmaskin där man är låst till hålkortsmallen. Jag visste i för-
väg hur mönstret skulle komma att se ut. Det inbjöd inte till några överraskningar i tan-
ken. För mer intresserade läsare hänvisar jag här till Nud*ist, 1995, Qualitative Solutions 
and Research Pty Ltd., Research Avenue, La Trobe University, Bundoora Campus, Vic-
toria Australia 3083 ACN 006 357 213. 
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1. Uppdrag
Informanternas syn på uppdrag, vilka hon kan/bör ta respektive inte ta 
Informanternas syn på organisatoriska möjligheter och hinder för hand-
ledning.
Antal uppdrag som handledare. 

2. Handledar-jag 
Informanternas syn på sig själva som handledare 
Informanternas syn på sin egen utveckling. 
Informanternas syn på sitt eget arbetssätt (modell och teori)

Jag sorterade ut både långa och korta sekvenser i intervjutexterna som jag 
alltså intuitivt såg som embryon till kriterier som skulle hjälpa mig att vas-
ka fram så många meningsbärande enheter som möjligt ur intervjuerna. 
Tanken var att rubrikerna i form av kriterier skulle underlätta sorteringsar-
betet för att i en senare fas ge mig mer kunskap om fenomenet, det vill säga 
hjälpa mig i riktningen mot det som längre fram skulle kunna beskrivas 
som teman eller generella strukturer i analysen. Erfarenheten blev istället 
att programmet bidrog till normativ kategorisering vilket jag ville ta av-
stånd från. 

Efter att ha övergivit Nud*ist-spåret sparade jag och använde de rubriker 
jag ansåg specificera vad jag ville förstå bättre i informanternas utsagor och 
som var kopplade till förhållningssätt och uppgiftsorientering i handled-
ningsfunktionen.

Följande åtta kriterier ringade in och preciserade vad jag ville veta om 
handledarnas upplevelser av att handleda andra lärare: 

Kriterium A: visar hur handledaren ser på sitt arbetssätt; sin ’metod’, i mö-
tet med de  handledda  
Kriterium B: lyfter fram handledarens syn på sin egen utveckling 
Kriterium C: visar att handledaren är (miss)nöjd med och/eller (o)säker på 
sig själv 
Kriterium D: uttalar sig om positiva/negativa handledaregenskaper 
Kriterium E: Avslöjar handledarens syn på vad som orsakar de handleddas 
”problem”
Kriterium F: visar vad handledaren ser som förändringar i handledning 
(progression)
Kriterium G: visar vad handledaren ser som sitt uppdrag 
Kriterium H: belyser handledarens erfarenheter av hinder/möjligheter att 
utöva funktionen i skolmiljön  
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Den här fasen krävde ett minutiöst arbete. Jag läste igenom intervjuerna 
igen, plockade ut alla utsagor ”min dröjande attityd” kunde finna och som 
kunde placeras in under var och en av rubrikerna. Den dröjande attityden 
innebär att forskaren i sin läsning genomför ett tolkande moment där fors-
karens egen utgångspunkt utgör den egna historiska situeringen, i mitt fall 
mina kunskaper om handledning och (special)pedagogiska kunskaper och 
erfarenheter. Tolkningsförfarandet skiljer sig från den traditionella herme-
neutiska texthistorieforskningen där forskaren tänktes ha möjlighet att spåra 
eller rekonstruera författarens ursprungliga mening om en text.202

Uttalanden som jag inte fann hänga samman med något av kriterierna 
fick utgå ur analysmaterialet. Sammantaget fann jag nära 700 meningsbä-
rande enheter. 

Mitt tredje steg: Omformulering och pedagogisk precisering av 
informanternas vardagliga uttryck

Det tredje steget skulle med Giorgis terminologi leda fram till ’the central 
issue’203 det vill säga den generella kategori som ligger språkligt invecklad 
i de konkreta utsagorna.

The intent of the method, however, is to arrive at the general category by 
going through the concrete expressions and not by abstraction or formaliza-
tion, which are selective according to the criteria accepted.204

Detta steg utgör det kritiska momentet i analysen. Den fenomenologiska 
tankeverksamheten ska få forskaren att upptäcka det väsentliga i upplevel-
sen, fånga det som är utmärkande, väsentligt och nödvändigt för upplevel-
sen av fenomenet. Forskaren analyserar de enskilda meningsbärande enhe-
terna genom att reflektera över dem i förhållande till helhetsuppfattningen 
som man har fått vid genomläsningen av materialet. Omgestaltningen från 
ursprungsbeskrivningen är viktig att göra eftersom syftet är att kunna klar-
göra och beskriva fenomenet på ett djupare plan än vad som kommer fram i 
grundbeskrivningen. Det finns menar Giorgi, ett spänningsfält mellan den 
konkreta grundbeskrivningen och den mer generella som träder fram ur 
beskrivningarna. I detta spänningsfält ryms de teman eller strukturer som 
kan tjäna till att ge en djupare beskrivning av det studerade fenomenet.

Den pedagogiska analysvarianten undviker kategoriseringsförfarandet. 
Helldin beskriver övergången som ett "hopp" från de uttagna delarna i steg 

                                             
202 Karlsson, 1995, s 86-87. Se också Gadamer, 1960/1997, och Ödman, 1979.  
203 Giorgi, 1985, s 18. 
204 Ibid. s 17.
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två till de av forskaren tolkade, mer centrala upplevelserna av fenome-
net.205 I hoppet, språnget eller med mitt eget begrepp omgestaltningen för-
söker forskaren genom kritiskt tänkande och ett varierande av olika möjlig-
heter komma fram till det som indirekt sägs om det studerade fenomenet. 
Den aktivitet som nu genomförs innebär att forskaren varierar och reflekte-
rar varje del som trätt fram i steget innan.206 Enligt Karlsson är det inget 
”nytt” man som forskare är ute efter. Reflektionen tar fram det som upp-
levts till det kändas nivå, den utesluter det omedvetna.207

När så de meningsbärande enheterna bestämts gick jag igenom alla me-
ningsbärande enheter inom vart och ett av kriterierna och satte mer precisa 
ord på informantens utsagor. För mig var det viktigt att ”veckla ut”, det vill 
säga se och reda ut ”invecklade” meningar i handledarnas centrala upple-
velser av sin handledarsituation/funktion, Det betyder att jag med hjälp av 
detta steg i analysen försökte synliggöra det kontroversiella och det provo-
kativa men också det relationella i varje meningsbärande enhet genom att 
dekonstruera dem, det vill säga genuint upptäcka vad som döljer sig i in-
formanternas ”naiva” utsagor.208 Detta gjordes som ett led i att försöka ve-
tenskapliggöra informanternas tysta kunskapsdimension. De professionella 
livshistorieintervjuerna utgjorde i det här steget en möjlighet för mig att 
väga in informanternas praktiska yrkesteori, det vill säga den stora variation 
av erfarenheter hos informanterna som utgör bakgrund till den genomsy-
rande mening jag här talar om.  

Nu läste jag mina meningsbärande enheter igen och prövade att omge-
stalta vad de säger till vad jag menar att de gör anspråk på att uttrycka pe-
dagogiskt. Tekniken kallas ’imaginative variation’ och innebär att forska-
ren med hjälp av sin vetenskapliga fantasi prövar olika betydelser genom 
egna tankekonstruktioner.209 Karlsson talar på det tredje steget istället om 
eidetisk induktion genom tolkning (eidetic induction through interpreta-
tion). Forskaren är intresserad av den mening som genomsyrar fakta (the 
meaning which imbues facts).210 Olika fakta kan bära på samma ”mening” 
beroende på person och varierande omständigheter. Mitt arbetssätt ligger 
närmare Karlssons eftersom min tolkning av deras professionella livshisto-
rier redan fanns som förförståelse. Dessutom fanns ju också en dold me-

                                             
205 Helldin, 1990, s 53. Helldin är trogen Giorgis begrepp ’leap’.
206 Karlsson, 1995, s 52. 
207 Helldin, 1990, s 55. 
208 Giorgi använder begreppet ’naiv’ om en utsaga som inte är analyserad av forskaren, 
det vill säga det uttryck som användes i intervjun. Helldin använder termen ’naturligt 
uttalande’.
209 Giorgi, 1985, s 18.
210 Karlsson, 1995, s 97. 
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ningstolkning i de meningsbärande enheterna eftersom jag kategoriserat 
utsagan under en viss rubrik, det vill säga i enlighet med kriterierna. Nu var 
jag tvungen att frigöra mig från denna kriteriemenings mening och tolka, 
det vill säga induktivt försöka förstå informantens intention, deras avsikter 
med handledande av andra pedagoger. Här följer ett exempel. Vad är det 
som är viktigt när en av informanterna beskriver ett uppdrag som ett stöd 
för andra lärare när de startar en liten särskild undervisningsgrupp? Är det 
själva stöttandet? Vad innebär i så fall ”stöttande”? Vill hon, med utgångs-
punkt från sina egna kunskaper och erfarenheter lära gruppen hur man gör
när man startar en verksamhet av det här slaget? Handlar det om att för-
medla kunskaper om utagerande barn och/eller metoder? Vill hon ge råd i 
svåra pedagogiska situationer?  Handlar det om att förmedla eller omvända 
attityder och/eller att utmana till undersökande förhållningssätt? Det centra-
la i det här exemplet är att i omgestaltningen besvara frågan om vad som är 
viktigt för att ett (special)pedagogiskt handledande förhållningssätt skall
träda fram.

Med hjälp av min egen självförståelse försökte jag formulera deras inten-
tioner med det beskrivna handledande förhållningssättet. Jag tog språnget 
från de i intervjuerna vardagligt beskrivna pedagogiska handledningssitua-
tionerna och försökte byta perspektiv medveten om vikten av vara upp-
märksam på sin position att arbeta som forskare. Rosmari Eliasson beskri-
ver positioneringen som en kon utanför vilken forskaren placerar sig: un-
der, ovanför eller vid sidan av.211 Inuti konen står informanten. Jag försökte 
i det här steget växelvis byta plats i olika vid-sidan-perspektiv vilket gav 
distans som jag upplevde som jämlik. Den egna självförståelsen såg jag 
som grundad i min egen ”praktiska” teori som jag redovisat i avhandling-
ens inledande avsnitt. Jag ”klippte ut” varje meningsbärande enhet och ra-
dade upp dem i en vänsterspalt. I den tomma marginalen skrev jag för hand 
ner det som jag uppfattade att hon som pedagog ville förmedla; ett pedago-
giskt budskap till mig, en pedagogisk mening. Sammantaget omgestaltades 
på det här steget 693 meningsbärande enheter. Omgestaltningarna 
renskrevs sedan och fogades därefter in sida vid sida med den meningsbä-
rande enheten.

Nedan ges ett exempel på hur jag omgestaltat meningsbärande enheter 
utifrån intervjun med en av informanterna, Augusta. I den vänstra spalten 
återges den del av ursprungstexten som jag märkt ut som en meningsbäran-
de enhet (Mb). I den högra spalten finns min tolkning. Avsnittet i intervjun 

                                             
211 Eliasson, 1995, s, 29-30. 
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är fokuserat på informantens första möte med en ny grupp. Utdraget belyser 
delar av hur hon om förhåller sig till sekretessfrågan.212

Meningsbärande enheter: 
ursprungstext

Uttalandets omgestaltade 
pedagogiska handlednings- 
innebörd

Mb 46 (Kriterium A) 
Dom vill på något sätt fä veta om det 
går uppåt vad dom säger i handled-
ningen och då måste jag ju på nåt 
sätt försöka få dom att lita på att det 
jag säger är sant. 

Mb 47 (Kriterium A) 
Det handlar om moral och etik vad 
som händer. Det som talas om talas 
om här. 

Mb 48 (Kriterium A/E/G) 
Och då bestämde vi faktiskt i de 
grupperna att temat kunde man föra 
vidare, men inte vem som sa vad. 

Mb 49 (Kriterium A) 
Jo, sen har dom nog frågat att vad 
gör du om vi kommer in på sånt som 
du inte vill ta upp då. Då rullar jag 
bort eller frågar om jag ska gå … 
eller … tystnad. 

När hon möter en ny grupp vill de 
veta vad hon tänker rapportera uppåt 
i organisationen. Hon måste förhålla 
sig till den här osäkerheten och få 
dem att lita på hennes ord. 

Gruppen "äger" samtalets innehåll. 
Det som talas om i gruppen talar 
man inte om någon annanstans.  

Gruppen kan själv bestämma att hon
skall föra vissa teman vidare men 
inget mer. 

När gruppen glider in på tabubelagda 
områden markerar hon fysiskt 
och/eller verbalt; tystnar, rullar bort 
på stolen eller frågar gruppen om 
hon ska gå därifrån. 

Figur 3. Meningsbärande enheter: ursprungstext samt uttalandets pedago-
giskt omgestaltade handledningsinnebörd.

                                             
212 Kriterium A visar hur handledaren ser på sitt arbetssätt, sin ’metod’ i mötet med de 
handledda. Kriterium E avslöjar handledarens syn på vad som orsakar de handleddas 
problem och kriterium G vad handledare ser som sitt uppdrag. Ibland överlappar kriteri-
erna varandra, här i fallet i Mb 48 där jag hänfört denna utsaga till tre kriterier (A/E/G). 
Det betyder att jag i denna fas av tolkningen såg att denna meningsbärande enhet, mb 48, 
hade en pedagogisk innebörd relevant för tre kriterier. Samtliga kriterier finns preciserade 
på s XX.
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Mitt fjärde steg: Syntesen av transformerade meningsfulla 
enheter till en redogörelse för det studerade fenomenets 
struktur

Efter omgestaltningen av de meningsbärande enheterna försökte jag i det 
här steget att sammanställa berättelser av de analyserade meningsbärande 
enheterna i intervjun. Man skulle kunna säga att jag ansträngde mig att ex-
ponera en bild av upplevelsen av handledningsfunktionen. Det gjorde jag 
genom att i berättelser länka samman reflekterade meningsbärande enheter 
emanerade ur de informanternas utsagor. Min tanke var att läsaren på så 
sätt skulle kunna få en bild av hur var och en av handledarna gestaltar sin
personliga mening om olika delar av fenomenet (special)pedagogisk hand-
ledning. I det här skedet hade jag insikt om att innebörderna skulle komma 
att variera men eventuellt ha en gemensam textur, det vill säga ett speciellt 
utseende betingat av materialets struktur, i form av olika teman. Så kunde, 
tänkte jag, alla åtta kriterierna bilda, korta ”kapitel” för var och en av in-
formanterna i en av mig rekonstruerad berättelse.  

Jag förde samman alla reflekterade meningsbärande enheter under re-
spektive kriterierubrik. Därefter läste jag igenom de analyserade enheterna 
kriterievis. Under denna läsning tonade ett antal rubriker fram för min 
blick. För att kunna sammanställa berättelser krävdes en omredigering av 
de analyserade enheterna, vilket jag såg som en skrivteknisk angelägenhet. 
Jag sorterade dem så att de kom att hänga samman inbördes och fortfarande 
utifrån kravet på öppen läsning. Nedan åskådliggörs mitt försök genom att 
visa ett utdrag ur sammanställningen av meningsbärande enheter under kri-
terium A (visar hur handledaren ser på sitt arbetssätt, sin ”metod” i mötet 
med de handledda) för handledare 1, Augusta.213

                                             
213 Utdrag ur redigerade intervjuer, handledare Augusta, s 1. 
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Augusta, redigerad berättelse, kriterium A 

(mb 1) Den här handledaren vill inte längre kalla sig handledare utan sam-
talsledare. (mb 38) När hon möter en grupp framhäver hon att hon är peda-
gog och berättar om sitt yrkesliv och sin tjänst som handledare. (mb 3) Hon 
vill inte vara någon expert. Det är inte faktakunskap eller ämnen som skall 
dryftas i samtalen. Hon vill leda ett strukturerat samtal som skiljer sig från 
vardagliga samtal på arbetsplatsen. (mb 42) Metoddiskussioner och samtal 
om personliga relationer är bannlysta. Det är inte hennes sak att reda upp 
om de är förbannade på varandra. 

(mb 6) När hon möter grupper där deltagarna har olika arbetsuppgifter 
använder hon sin egen erfarenhet av detta som en hägrande lösning för att 
lugna gruppen. Hon vet att god samverkan mellan olika kompetenser ger 
goda resultat i arbetet med eleverna. (mb 97) Hon kan ta på sig att fråga om 
någon i gruppen har mer ork än andra att göra något mer för en elev som 
alla är dötrötta på. Hennes argument är att man faktiskt kan göra så för att 
andra skall få vila ett tag. 

mb 50 (a/g) Hon känner ofta tryck från gruppen att hon skall delge dem 
sina åsikter.(mb 5) Om det är ett område hon inte är insatt i är det lättare att 
vara frågekonstruktör; den i gruppen som bidrar till framkallandet av frågor 
eftersom hon inte har några svar. (mb 75) Om gruppen är oenig eller inte 
hittar ett gemensamt förhållningssätt kan hon fråga: Jaha, hur olika tycker 
ni då? 
(mb 73) Sin pedagogiska kapacitet använder hon till att skapa en samtalssi-
tuation där var och en vågar bidra med sina tankar. (mb 1) Hon ställer krav 
på gruppen. Den som är i fokus skall få tänka klart. (mb 43) Man skall inte 
behöva känna sig jäktad eller pressad och man skall få säga vad man vill. 
Samtalsledaren får inte bli avbruten och måste få ställa klargörande frågor. 
Figur 4. Exempel på redigerad berättelse. 

Efter ett långvarigt arbete med empirin abstraherades ett antal underrubri-
ker i de redigerade berättelserna. I den totala sammanställningen av de om-
gestaltade meningsbärande enheterna inom kriterium A för handledare 1 
såg jag exempelvis följande: rolltagande, struktur, teori, etik/ansvar, mål, 
hålla igång processen och reflektioner kring hinder. Jag såg dessa underru-
briker som teman på en mer generell nivå. Här uppenbarade sig således ett 
visst slags strukturer i berättelsens form. Men vad fick jag egentligen fram? 
Vad hade åstadkommits? Jag kände att det fanns mer att hämta i materialet. 
Kanske jag hade varit för snabb att vilja komma till syntesen? Eller hade 
jag helt gjort fel? Var det mitt eget behov av struktur och mening som blev 
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styrande? Hade jag ett motstånd mot den fenomenologiskt inspirerade ana-
lysen? Vad betyder egentligen begreppet analys och vad hade hänt med 
mig i analysen? Jag ville arbeta vidare med dessa frågor för att kunna vara 
trogen ett kritiskt hermeneutiskt förhållningssätt.

Vad är en analys? 

Ordet analys kommer av grekiskans ’analysis’ som betyder upplösning el-
ler uppdelning i beståndsdelar. Filosofiskt har begreppet sina rötter hos 
Aristoteles och Platon som genom sina frågor sysslade med analys av 
grundläggande begrepp. Vad är godhet, vad är kunskap?214 Motsatsen ut-
görs i samma språk av ordet syntes. Begreppet blev problematiskt i tolk-
ningsarbetet av det skälet att det syntes så vedertaget att det inte behövde 
analyseras.

Don Ihde skiljer mellan olika slags dunkelheter i fenomenologiskt ana-
lysarbete: temporära sådana som är nödvändiga av det skälet att det är nå-
got nytt man forskar kring, en inledande dunkelhet som har att göra med att 
forskaren inte är bekant med den fenomenologiska begreppsapparaten och 
en beklaglig dunkelhet som innebär att det är forskaren som med sitt eget 
tillgjorda språk försöker ”skyla över förvirring eller att simulera djupsin-
nighet”.215 Nu finns det faktiskt också en möjlighet att det råder en full-
ständig dunkelhet enligt Ihde. En sådan dunkelhet avslöjar förvirring, en 
total brist på sammanhang eller rimlighet. I det här skedet av analysarbetet 
vågar jag i efterhand påstå att det var en kombination av de tre första dun-
kelheterna jag befann mig i. Eftersom jag under det mycket långvariga ar-
betet med den fenomenologiska analysen hamnat i dunkla tillstånd och fle-
ra återvändsgränder började jag fundera över om det fanns andra veten-
skapliga ”regler” för hur analysen kan genomföras än de prövade.  

Vid närmare granskning av fann jag ingen explicit problematisering av 
analysbegreppet. Men i Michael Quinn Pattons forskningsmanual216 fanns 
en underton som jag kände igen, det vill säga tolkade som ett motstånd. 
Patton menar att det inte finns någon manual eller ”rätt” väg när man analy-
serar och tolkar så kallade kvalitativa data. Varje ”analytiker” måste hitta 
sin egen process. Också Matthew Miles och Michael Huberman,217 som 
räknar sig samma forskargenre som Patton, visar motstånd och sätter cita-
tionstecken kring begreppet. De beskriver sin analys som ’aktivitetsflöden:  

                                             
214 Lübke, 1988, s 20. 
215 Ihde, 2000, s 18-19. 
216 Patton, 1988. 
217 Miles och Huberman, 1984. 
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… analysis consists of three concurrent flows of activity: data reduction, 
data display, and conclusion drawing/verification.218

Vad dessa författare talar om förstod jag som ett förhållningssätt som inne-
håller tre dimensioner och som genomsyrar hela forskningsprocessen. Mar-
tyn Hammersley219 redogör för analytisk induktion som ett metodgrepp 
men går inte heller i närkamp med begreppet ’analys’. Inte heller Giorgi 
eller Karlsson preciserar analysbegreppet.220 Deras fenomenologiska ansats 
markerar också ett motstånd, ett avståndstagande mot ”psykologism” som 
jag tolkar som en antipositivistiskt ställningstagande. Men vari bestod detta 
motstånd att reda ut begreppet?   

En viktig fråga för mig var till exempel hur långt analysen måste gå för 
att visa på något? Hur skulle jag förstå begreppet analys? Var det så att jag 
hade ett eget motstånd mot att följa Amadeo Giorgis metod till slutet? Filo-
sofen Jaques Derrida ställer i sin essä ”Résistances de psychanalyse” frågan 
om analys på sin spets.  

Faudrait il résister? 

Et d’abord à l’analyse? 

S’il fallait résister à l’analyse, encore faudrait-il savoir d’où vient et ce que 
signifie ce ”il faut”. Encore faudrait-il l’analyser.221

Förutsätter (en) analys motstånd? Måste man stå emot, visa motstånd mot 
analysen? Måste man analysera? Finns det ”motstånd mot analysen” frågar 
Derrida. Men säger inte Derrida samtidigt att analysen kan ske på ett annat 
sätt?222 Min egen övertygelse motsatte sig ju tidigt ett reduktionistiskt mål 
med analysen. Att analysera ingår i det mänskliga. Samtidigt bär analysen 
med eller i sig ett motstånd, ett ”gå emot strömmen”. Vi behöver, skriver 
Derrida, alltid ställa oss frågor, vilket också innebär att vi behöver analyse-
ra ”måsten” och konstateranden. Framför allt måste vi, säger han, veta hu-
ruvida det som inte låter sig analyseras inte också motstår det analytiska 
begreppet ’motstånd mot analys’, det vill säga själva motståndet.223

I essän om motstånd problematiserar Derrida analysbegreppet i en nära 
läsning av Freuds drömtolkningar genom att ställa den hermeneutiska frå-

                                             
218 Ibid. s 21. 
219 Hammersley, 1989. 
220 Giorgi, 1985, 2000; Karlsson, 1995. 
221 Derrida, 1996, s 13. 
222 Jfr NUDIST-resonemanget s 86-87. 
223 Ibid. s 13. 
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gan om psykoanalys(en), det vill säga den idé som namngav analysen och 
därmed analysbegreppet. På samma sätt filosoferar han om motstånd(et), 
den punkt som satts av den analytiska teorin där analysen inte går att föra 
längre. Derrida ifrågasätter de bestämda formerna: analysen och motstån-
det. Istället resonerar han kring möjligheterna att se olika slags analyser 
tillika olika slags motstånd. Utgångspunkten för hans fråga är vad det är 
som blir utrett i psykoanalys(en). Redan i essäns titel möter vi Derridas 
motstånd genom att han uttrycker begreppet motstånd i pluralis.224 Mot-
stånd eller motstånden, det är frågan. Analogt får vi ställa frågan: analys 
eller analyserna? Det blir uppenbart att det inte enbart kan finnas en analys. 
Så fort vi problematiserar begreppet, genom att till exempel se efter vad 
som inte är analys, det vill säga bjuder motstånd mot analysen, delar sig 
begreppet i en oändlig mängd analyser där var och en av analyserna ligger 
inbäddade i ett meningssammanhang som hör eller hörde till tiden, det vill 
säga har en laddning utifrån historiskt situerade sammanhang.  

Vad överskrider analysen? 

Resonemanget, eller snarare dekonstruktionen av analysbegreppet för att 
använda Derridas egen terminologi, startar i det grekiska ordet ’analuein’ 
som betyder knyta upp. I psykoanalysen knyter eller löser analysanden upp 
ett led eller en koppling.

I sitt eget (psyko)analytiska arbete hade Freud, skriver Derrida, en för-
varnande aning om att det finns något, som överskrider analysen.225 Tolk-
ningen, Freuds analytiska uttydande, tydandet av ett visst fragment, gick 
inte tillräckligt långt. I den psykoanalytiska analysen döljer sig en gömd 
mening (verborgene Sinn) som överstiger analysen. Meningen, det dolda 
som överskrider analysen - gör inte motstånd mot analysen i sig. Detta viss-
te Freud menar Derrida. Begreppet ’motstånd mot analys’ har alltså en an-
nan innebörd och tillhör en annan kod i den freudianska diskursen enligt 
honom. Den gömda meningen kan inte genomborras av förnuftet. Den otill-
gängliga hemligheten utgör en slags mening; den är full av mening.  

Le secret inaccessible, c’est du sens, c’est plein de sens.226

Hemligheten avvisar för ögonblicket analysen men som mening, det vill 
säga analytikerns eller forskarens hypotetiska mening, är den analyserbar; 

                                             
224 Märk väl att detta fenomen lätt kan passera utan motstånd eftersom den dubbla me-
ningen på svenska utan svårighet kan osynliggöras om vi översätter det i obestämd form. 
225 Freuds analys går att läsa i ”Drömtydning”, Se vidare Freud, 1900/1990.
226 Derrida, 1996, s 16. 
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den är med Derridas sätt att resonera homogen med det analyserbaras ord-
ning och därmed tillgänglig för det rationella, vetenskapliga, psykoanaly-
tiska förnuftet. Denna analytiska angelägenhet blandas, med Derridas ord, 
med en drift (une pulsion) att vilja gå vidare. Derrida sätter här ljuset på 
den direkta kopplingen mellan förnuft och underkastelse. Förnuftsprincipen 
föreskriver att någon (eller något) måste underkasta sig (analys).  

Derrida visar med sin framställning hur svårt eller rent av omöjligt det är 
att vetenskapliggöra informanternas tysta kunskapsdimension. Det forska-
ren ser blir begränsat utifrån den egna blicken. I den eidetiska variationen 
gömmer sig ett oändligt antal möjliga meningar. Det kommer alltid att fin-
nas mer att analysera. Analysen kommer aldrig att ta slut. Det kommer all-
tid att finnas dolda meningar som glider undan, som forskaren inte kan se 
med sin blick och därför inte kan analysera vetenskapligt.

Förklaringens makt 

Derrida menar att en analytisk lösning reder ut, förklarar och till och med 
frikänner; den knyter upp den symptomatiska eller orsaksbetingade (etiolo-
giska) knuten eller bänder isär förbindelser (franskans ’nœud’). Han jäm-
ställer lösningen, den analytiska förklaringen, med en kemisk drog som 
också löser upp, det vill säga gör slut på något. Jag kan tänka mig plåga 
eller ångest. I analogi med drogmetaforen innebär således den analytiska 
förklaringen eller lösningen slutet på analysen.227

Om jag förstår Derrida skulle i förlängningen (d)en språklig(a) veten-
skaplig(a) analys(en) på samma sätt betyda det slutgiltiga svaret, ett krav
på ett totalt sanningsanspråk och därmed riskera vetenskapligt språkande. 
På samma sätt skulle man kunna säga att en handledare som hävdar ”(d)en 
rätt(a) åtgärd(en)” som en lösning på ett problem också utsläcker möjlighe-
ten att kommunicera kring problem(et).  

För att visa lösningens starkt utsläckande laddning synliggör Derrida en 
bild, en betydelsefull flik av tidens vetenskapliga konkurrens om de analy-
tiska verktygen på Freuds tid. Bilden låter oss förstå kampen om tolknings-
verktygen, om ordens innebörd, samtidigt som den ger en relief åt fältet för 
kampen. Derrida hävdar att Freud med ordet ’analys’ vare sig introducera-
de eller uppfann ett nytt begrepp. Vad han gör är att han hämtar ordet ana-
gogisk228 från kollegan Silberer som han är i färd med att motbevisa. Silbe-
rer urskiljde två slags tolkningar: en psykoanalytisk och en anagogisk. 
Anagogisk är den tolkning som, likt analysen, går tillbaka (ana) till det 
                                             
227 Freud klandrar Irma i drömmen för hennes motstånd att låta sig analyseras vidare 
genom att säga att hon inte har accepterat hans lösning. 
228 Derrida, 1996, s 25. 
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mest ursprungliga, det djupaste. Den psykoanalytiska tolkningen gav enligt 
Silberer en mening till drömmen, ofta en mening som refererade till den 
infantila sexualiteten. Freud avvisade denna distinktion och terminologi 
genom att säga att alla drömmar inte behövde övertolkas; de behövde inte 
utlämnas till denna anagogi som Silberer hävdat. Alla drömmar kunde inte 
underkastas tydande eller tolkande analys. Den anagogiska tolkningen har 
att göra med meningens djup, det djupa allvar i tankarna som fyller ut 
drömmen, meningens fullständighet som drömmen tar som sin struktur, sin 
text eller sitt stoff. För att rättfärdiga detta nej lanserar Freud begreppet 
’motstånd’ (Widerstände). Freud underkastar sig således själv sin tids ve-
tenskapliga krav genom att ta ett vetenskapligt språng och kommer med sin
lösning: en generalisering som Derrida benämner drömmens navel 
(l’omphalos du rêve). 

Men, säger Derrida, det är inte så att de drömmar som inte går att tyda 
betyder att de saknar mening. (Och det vet alltså Freud.) Vad som händer är 
att det dyker upp hinder av olika slag på grund av att arbetet med den 
tolkande analysen i sig har psykiska krafter mot den.  

… c’est parce que le travail de l’analyse interprétative (Deutungsarbeit) a 
contre lui (gegen sich) des pouvoirs psychiques (psychische Mächte) qui 
sont responsable des déplacements et des déguisements du rêve.229

Hindren är krafter som är ansvariga för borttränganden och hemlighållande 
kamoufleringar, i detta fall i drömmen. Det finns således inte bara ett mot-
stånd utan flera (Wiederstände). Motståndsbegreppet, menar Derrida, är det 
av Freud psykologiskt vetenskapligt konstruerade begreppet i sin akade-
miska polemik mot Silberer. Men vi kan nu också ”förstå” hur Freuds tid 
och konkurrenskrafter inom den tidens akademiska institutioner konstruerar 
ett freudianskt begrepp. Vi kan se det som att Freud vare sig kunde 
och/eller ville ge upphov till ett nytt analysbegrepp. Han var tvungen att 
rättfärdiga sin diskurs och sin institution inför vad Derrida kallar den tradi-
tionella analysens tribunal, det vill säga framför dess normer och lag. Kan 
vi se detta kan vi också upptäcka möjligheten att vi har med psykiska kraf-
ter, inneboende ’mot-ståenden’, det vill säga motstånd i pluralis att göra. 

Inom (special)pedagogisk handledning får resonemanget ovan konse-
kvenser för hur  man som forskare ser på begreppet ’att bjuda motstånd’, 
Jag menar exempelvis att det tangerar handledarnas egna motstånd mot 
motstånd, deras olika sätt att stå emot de beskrivningar eller teser som 

                                             
229 Ibid. s 26. I min översättning lyder citatet: ”… eftersom det tolkande analysarbetet har 
psykiska krafter mot sig, krafter som (i sig själva) är upphov till bortträngande och hem-
lighållanden i drömmen”.  
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läggs fram i handledningssituationen. Moten kan liknas vid inre mot, inre 
anti-teser med olika styrka det vill säga med egna situerade ”färgade” me-
ningar. En ’handledarkunskap’ skulle eventuellt kunna handla om insikter 
om konsekvenser av tips och rådgivning. Medvetenhet om vad som eventu-
ellt händer i en situation där den handledde kopierar eller tar efter handle-
daren eller följer hans/hennes råd. Att ge efter för den andres uppmaning att 
ta hans eller hennes lösning är detsamma som att utesluta den egna, den 
inre anti-tesen och att ge upp en del av sig själv i en underkastelse. Maktre-
lationen har (en egen) mening och ”sanning”.  

Motstånd måste tolkas menar Derrida; det har lika mycket sanning som 
det det gör motstånd till. Mot-et har samma mening, fast dialektiskt mot-
satt.

Freud hade, som vi nu sett inget val, om han ville göra sig förstådd, än 
att ta över från traditionen. Något annat val än att behålla de två motiv som 
är konstitutiva för varje analysbegrepp fanns inte. Nu visar Derrida, att det 
finns en synergerande samverkan mellan de båda motiven. Den blir synlig 
om man närmare granskar formen ’analuein’ i det grekiska språket.  

Å ena sidan finns det anagogiska230 motivet som är framträdande genom 
rörelsen i ’ana’,  vilket enligt Derrida medför ett ständigt återkommande till 
det principiella, det mest ursprungliga, det enklaste, det mest elementära 
eller till och med till en detalj; något som inte kan brytas ner. Ett glasklart 
reduktionistiskt motiv som jag förstår det.

Å andra sidan, finns det lytiska motivet, en avsikt som markeras i delen 
’lysis’ som betyder ungefär bryta ner, lösa upp, knyta upp. Motivet innebär 
befrielse, lösning, upplösning, förlåtelse och på samma gång slutlig 
fulländning.

Analyser quoi que ce soit, qui que ce soit, pour qui que ce soit, cela 
voudrait dire à l’autre: choisis ma solution, préfère ma solution, prends ma 
solution, aime ma solution, tu seras dans le vrais si tu ne résistes pas à ma 
solution.231

Vi har här att göra med ett metafysiskt försonande perspektiv. På svenska 
betyder citatet ungefär följande: att analysera någonting vad som helst eller 
någon vem som helst åt någon skulle innebära att man säger till den andre: 
välj min lösning, föredra min lösning; du kommer att vara i sanningen, (det 
vill säga bli lycklig) om du inte motstår min lösning. Ett lytiskt motiv i en 
handledningssituation närmar sig enligt min mening biktens tanke om för- 

                                             
230 Anagogi kan jämställas med arkeologi; det har att göra med friläggning och utgräv-
ning.
231 Ibid. s 22.
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lösning från skuld. Det får konsekvenser för den handledde såtillvida att 
hon kan ”befrias” från ansvar. I det lytiska (handlednings)motivet fann jag 
en maktfaktor som behövde synliggöras. 

Genom de båda samverkande motiven dubbleras analysens arkeologiska 
motiv menar Derrida. Dubbleringen sker genom en eskatologisk rörelse;232

det är, som tidigare nämnts, som om analysen vore bärare av extrem död 
och analysanden tilldelas makten att äga det sista ordet.

Den ”misslyckade” analysens egna möjligheter 

Analysens enorma genomslagskraft kan inte negligeras menar Derrida. 
Psykoanalys utvecklades inte bara som en analys av individuella psykiska 
motstånd utan kom också att praktiseras i form av metodisk reduktionistisk 
analys av kulturella, politiska och sociala motstånd. Därför skulle det för 
psykoanalysen själv ha varit nödvändigt med ett enat motståndsbegrepp.233

Om nu inte begreppet motstånd mot analys har kunnat ena sig själv har 
också analysbegreppet eller begreppet psykoanalytisk analys, det vill säga 
psykoanalys gått samma öde till mötes enligt Derridas.

S’il n’y a pas une résistance, il n’y a pas la psychanalyse - qu’on l’entende 
ici comme système de normes theoriques ou comme charte des pratiques in-
stitutionelles.234

Derridas hermeneutiska fråga gav ett tolkande gensvar på min fråga om vad 
en analys var. Begreppet stod nu klarare för mig. Men finns inte analys(en) 
behöver man nödvändigtvis inte översätta detta till tragedi menar Derrida. 
Misslyckande innebär också chans. Analysens motsats paralysen, den för-
lamning eller blockering jag uppenbarligen befann mig i, var enligt Derrida 
inte enbart negativ. Paralys ger enligt honom rörelse; det ger åt var och en 
möjlighet att tänka och att röra sig, det vill säga låta tanken röra sig. Detta 
gav mig kraft att gå vidare i mitt arbete. 

Som jag tolkar Derrida menar han att (den vetenskapliga) analys(en) ge-
nom dubbleringen av motiven, det vill säga kombinationen i ana+lysis ger 
den uttolkande forskare en förhoppning att förstå den yttersta sanningen 
samtidigt som han eller hon anar eller förebådar en egen fasa över denna 

                                             
232 Eskatologi är läran om de sista, yttersta, tingen eller händelserna. 
233 Och så var enligt Derrida aldrig fallet men han lägger för säkerhets skull till: ”åtmin-
stone hypotetiskt”. 
234 Derrida, 1996, s 34. I min översättning: ”Om det inte finns ett motstånd finns inte 
psykoanalysen, den som man hör om här som teoretiska normsystem eller som institutio-
nella praktiker.”
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förståelse. Var var jag rädd att gå vilse? Hur mycket ville jag veta? Var 
gick gränsen för hanterandet av detta vetande? Ville jag att min analys 
skulle utgöra ett kunskapsanspråk som enbart kunde genomföras med för-
nuftet? Blev jag då inte som uttolkare o-mänsklig? Maktperspektivet fram-
stod efter Derridas motståndsanalys ännu mer klart för mig. Därför gällde 
nu att konstruera ett icke slutgiltigt, icke-bedömande men ändå kritiskt re-
flekterande slutsteg i min pedagogiska analys.

Mitt femte steg: Fokus på handledningens mening – ny ingång 
till syntesen 

För mig hade arbetet med rubrikerna lett till en återvändsgränd. Mängden 
kriterier och egna motstånd mot analys(en) hade låtit mig ledas bort eller 
avledas.  När jag läste om mina ”redigerade” intervjuer tyckte jag det var 
svårt att utifrån mina rubriker bestämma klart urskiljbara teman.

I framställningen framträdde för min egen blick också en svag men än-
dock färg bestående av en del egna värderingar men också en nyans av ett 
psykologiserat specialpedagogiskt språk trots ansträngningar att undvika 
just detta. Ett exempel på det första var en meningsbärande enhet som jag 
tolkat till ”Hon har aldrig givit handledning med någon vetenskaplig teori 
som bakomliggande stöd”. Exempel på det senare var tolkningar som inne-
höll sekvenser som till exempel ”få igång en process”, eller ”handleda i 
strukturerande arbete”. Det kategoriserande seendet och språket ville jag 
komma bort ifrån. Jag ville hålla mitt pedagogiska medvetande öppet och 
rent, sätta på mig analys- och bedömningsskygglappar men samtidigt för-
söka få fram mer i varje utsaga om hur informanterna såg på sitt sätt att 
handleda, sin personliga modell. Detta för att bättre bli varse vars och ens 
pedagogiska förhållningssätt, ’typiker’ i den (special)pedagogiska handled-
ningens väsen. Kunde jag göra om detta steg i analysen och i så fall hur
skulle det göras? Min förhoppning och tanke var att sökandet efter pedago-
giska teman i samtliga utsagor, framför allt under kriterium A (hur handle-
daren ser på sitt arbetssätt, sin ”metod” i mötet med de handledda) skulle 
kunna föras samman till det Karlsson benämner ’situerade strukturer’ det 
vill säga beskrivningar på en något mer generell nivå. Karlsson ger dock 
ingen exakt definition på sin term men beskriver arbetet med syntetisering-
en som en ett sammanförande av ’meaning units’. Jag förstår begreppet 
’situerad struktur’ (situated structure) som en specifik, ur kontexten lyft 
beskrivning av struktur(er) på en lägre (närmare) nivå rekonstruerad till en 
mer generell nivå. Med andra ord en överordnad meningsbärande enhet. 
Karlsson talar sedan om att sammanföra de situerade strukturerna i en 
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typologisk struktur (typological structure) som nästa moment i syntetise-
ringen. Han skriver också att det är forskarens sak att bestämma hurivida 
’how’, (processen) och ’what’ (strukturen) skall presenteras tillsammans i 
den situerade strukturen eller var för sig. Uppdelningen i process och struk-
tur bygger på den analytiska uppdelningen ’noema’ och ’noesis’ hos Hus-
serl.235 Jag ville pröva om denna slags läsning skulle visa sig pedagogiskt 
”matnyttigare” det vill säga om det gick att utvinna kvalitativt tydligare 
pedagogiska exempel i materialet på vad handledarna ville med sitt handle-
dande. Jag beslöt därför att göra en ny genomläsning, denna gång med fo-
kus på intentionaliteten i handledningsfunktionen.

Intentionalitet, noema och noesis 

Enligt Husserl kännetecknas våra upplevelser (medvetandeakter) av att de 
är riktade mot föremål eller företeelser som de tillskriver mening. Ett annat 
sätt att uttrycka riktningen utgörs av begreppet ’intentionalitet’, vilket med 
Husserl blev centralt för den vetenskapliga livsvärldsfenomenologin. Inten-
tionalitet kan med mer modern terminologi beskrivas som en viss egenskap 
som kännetecknar alla erfarenheter. Våra tidigare erfarenheter och den ak-
tuella situationen avgör vad vi erfar och hur vi erfar det som inte är direkt 
givet vilket än en gång uppmärksammar oss om den praktiska yrkesteorins 
betydelse för tolkningsakten.236

En meningsgivande akt betecknas av Husserl med begreppet ’noesis’ 
(tänkande). Föremålets mening omtalas som ’noema’ (tanken), en term som 
enligt Dick Haglund, en av Husserls svenska uttolkare, lanserades av Hus-
serl i skriften ”Ideen”.237 ’Noema’ kommer från grekiskan och betyder rent 
etymologiskt det uppfattade, det varseblivna men också tanken. Haglund 
skriver att ‘noema’ kan vara liktydigt med ’intentionalt objekt’, ett uttryck 
Husserl använt tidigare. I Ideen gör, enligt Haglund, Husserl emellertid 
klart att noemat begreppsliggör ”de (ideala) drag som anger beskaffenheten 
hos det objekt, vilket såsom intentionalt objekt i vanlig mening utpekas av 
akten”238. Det till en varseblivningsakt knutna noemet i sig innehåller då ett 
slags ”noematiskt kärnskikt”, ett centrum eller fokus som jag förstår det.  

Husserl såg noeserna som en reell, immanent, det vill säga naturlig del 
av medvetandeströmmen, eftersom upplevelser enligt hans sätt att se inte 

                                             
235 Se vidare Karlsson, 1995, s 106.
236 Inger Hensvold gör i sin avhandling en kritisk reflektion som också riktar ljuset mot 
forskarens egen intentionalitet i tolkningssammanhanget, det vill säga vad vill jag med 
tolkningen? Se vidare Hensvold, 2003, s 43.
237 Haglund i Husserl, 1959/1989, s 27. 
238 Husserl, 1950/1989, s 29. 
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kunde finnas oberoende av en medvetandeström. Noema såg han däremot 
som något eidetiskt (idealt) och som sådant skilt från det eventuellt realt 
existerande föremålet. 

Den noetiska och den noematiska sidan ska, enligt ett fenomenologiskt 
synsätt, inte ses som oberoende av varandra utan snarare som varandras 
förutsättning. De utgör således en analytisk åtskillnad mellan fenomen och 
idé.239 Att jag förstår skiljer sig från vad jag förstår. Detta särskiljande, 
tänkte jag, skulle få mig att tänka djupare kring skillnaden mellan handled-
ning som tanke/fenomen/idé’ och handledning som göran-
de/förhållningssätt. Därmed skulle möjligheten öka att utvinna fler tematis-
ka rubriker ur empirin kring hur informanterna ser på sitt pedagogiska 
handledarskap. Samtidigt hoppades jag bli pedagogiskt tydligare för läsa-
ren.

Förfarandet innebar att jag försökte skilja mellan varje vad från varje hur
i var och en av informanternas tankar om sin handledning, sitt handledande 
arbetssätt.

The process describes how the phenomenon is lived (the noetic side), while 
a structure focuses on what the phenomenon is (the noematic side).240

I vad, vad fenomenet är, ligger fokus på struktur. För att sätta fokus på hur,
dvs. processen, ställde jag mig frågan: hur lever fenomenet?241 I följande 
avsnitt preciserar jag mina tankar kring arbetet med att formulera den situe-
rade strukturen när det gäller handledarnas förhållningssätt och uppgiftsori-
entering.

Konstruktion av aspekter

I min avsikt att särskilja den noematiska sidan från den noetiska återvände 
jag först till intervjuutskrifterna för att se om jag eventuellt utelämnat utsa-
gor som kunde tänkas höra till den ena eller andra sidan av fenomenet. Jag 
gick också tillbaka till informanternas eget språk, de ursprungliga (naiva) 
utsagorna i de utskrivna intervjuerna och lyssnade igenom bandupptag-
ningarna än en gång för att bättre få fokus på utsagor som rörde hur infor-
manterna såg på sin ”metod”, det vill säga samtliga utsagor som hörde till 
kriterium A (som visar hur handledaren ser på sitt arbetssätt; sin metod i 
mötet med de handledda). Jag lyssnade på tonen, klangen i rösten, upprörd-

                                             
239 Jämför Karlsson,1995, s 106.  
240 Ibid. s 106. 
241 Här vill jag särskilt referera till Eva Siljehags (1996) pedagogiskt fenomenologiska 
analysarbete vilket inspirerade min andra läsning av de redigerade intervjuerna.
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het och engagemang som kontrast till andra mer ”fabricerade”, tillrättalag-
da svar på mina frågor. Jag återvände också till mina allra första handskriv-
na reflektioner i marginalen på intervjuutskrifterna. Allt för att försöka hitta 
tillbaka in i handledarnas tankar.

Varje intervju, varje informant fick sedan ”tala för sig själv”. De talade 
till mig via noema (vad) och noesis (hur). Frågorna jag ställde mig var: Vad
var det de försökte förmedla till mig, vilka tankar, vad var det som var vä-
sentligt för dem och som dolde sig i de ord de använde? Detta var noema, 
tanken. Och hur iscensätter de denna tanke (detta noema)? Hur lever pro-
cessen hos dem? Hur försöker de förverkliga sin idé, sin tanke? Hur omsät-
ter de sin tanke i sin verklighet? Detta hur var noesis, medvetandeström-
men i görandet.  

Jag försökte sedan gestalta noema och noesis genom att synliggöra ett 
antal aspekter, olika sidor av fenomenet i form av rubriker, som jag fann ge 
uttryck för en viss karakteristisk nyans i informantens språkliga utsagor och 
som direkt kunde härledas till synen på handledning och relationen till de 
handledda. Jag uppfattar begreppet aspekt som ett mer pedagogiskt begrepp 
än ’situerad struktur’ som ansluter mer till kategoritänkande än till perspek-
tivseende. Därför kommer jag fortsättningsvis att använda begreppet 
aspekt.242 Artikuleringen av aspekterna formulerades således utifrån vad 
jag såg och hörde som tyngdpunkter i intervjun. Varje intervju kom på så 
sätt att generera olika aspekter när det gäller handledarnas syn på vad och 
hur de gör när de möter individer och grupper med sitt sätt att handleda. Ett 
annat sätt att uttrycka denna konstruktion är att olika noema och noesis me-
dierades genom min tanke och hand och konstruerades med mina ord till en 
brett band av aspekter.

I arbetet med aspekterna har jag fungerat som intuitiv ’auktor’.243 Auk-
torn kan beskrivas som den del i min egen personlighet, min person, min 
förförståelse och ”praktiska teori” som intuitivt, det vill säga omedelbart, 
försöker aktualisera vissa drag i texternas ord där den avsedda egenskapen 
lyser igenom. Koncentration, intuition och kondensering av känsla, tanke 
och handlingserfarenheter uppfattar jag som pedagogiska verktyg. Analy-
sens splittrande detronisering avbryts och ersätts av ett arbete med konstru-
erande syntes. Intuitionen utgör, nota bene, också vila och det är styrkans 
vila, skriver Hans Larsson.

För vår intellektuellt överansträngda tid är det en god vink, att vilan står att 
finna på denna väg, och pedagogerna tillkommer det att, oss till godo, be-

                                             
242 Jämför van Manen, 1990. 
243 Larsson, 1920, s 86. 
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gagna sig av den. Varje gång ett material undergår en koncentration / ... / 
ligger detta material mindre tungt på vår tids skuldror. Varje pedagogiskt 
grepp, som träffar på de många trådarna just i en punkt, där de lupit sam-
man i en knut, (min kursiv) för denna koncentrationsprocess sitt lilla stycke 
framåt.244

Intuitionen kan föra den syntetiserande koncentrationen framåt.  Varje nytt 
drag jag gör är menat att anföra en något mer bestämd gräns för ett begrepp 
jag vill fixera. Mina tankar om informanternas syn på sitt sätt att handleda, 
det vill säga deras olika noema och noesis, ska ju närma sig ’objektet’, det 
vill säga en mer generell väsensstruktur eller snarare beskrivning, som skall 
ska sväva mindre och mindre i det fria.  

Max van Manen har tillämpat fenomenologisk metod inom pedagogisk 
forskning.245 Också han skriver om en pedagogisk forskarfunktion i form 
av en hermeneutisk ’author’.246 Jag uppfattar således att det finns en möj-
lighet att förena ett hermeneutiskt förhållningssätt med ett konstruktionis-
tiskt författarskap. Min auktorsfunktion kan beskrivas på följande sätt. Jag 
har med hjälp av min praktiska teori och erfarenhetskänsla strävat efter att 
få syn på och fånga kanter på var och en av handledarnas (olika) horisonter, 
som Husserl talar om.247 Jag öser ur mitt och deras erfarenhetsflöde och gör 
egna konstruktioner i form av aspekter. Stämningen i min egen framställ-
ning blir på så sätt tongivande (subjektiv) för stunden och färggivande för 
det insamlade materialet. Men det är mitt möte med informanternas hori-
sonter i texten som givit mig impulsen att fånga detta möte. Det är mina 
fenomenologiskt utformade frågor om vilka olika meningar som ryms i tex-
ten, det vill säga material som genereras i den eidetiska variationen, som 
uttrycks i form av aspekter genom mitt författarskap. Nedan ges en illustra-
tion av en aspekt där jag fört samman mina pedagogiskt preciserade me-
ningar som jag menar låg invecklade i denna informants utsagor (i hennes 
situerade struktur) om sitt sätt att handleda (special)pedagogiskt.248 Sam-
mantaget utarbetades 39 aspekter. 

                                             
244 Ibid. s 86. 
245 van Manen, 1990. 
246 Ibid, s 129. 
247 Ordet ’syntes’ har en dubbel innebörd. Att tolka och beskriva denna dubbelhet är att 
säga att synte´sen sy´ntes. På ett liknande sätt har aspekterna trätt fram ur intervjuerna 
och gestaltats som en slags integration av informanternas utsagor och det språk jag tilläg-
nat mig praktiskt och vetenskapligt.  
248 Siffran inom parentes anger den meningsbärande enhet gestaltningen skall knytas till. 
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Aspekt ”Exponera inre bilder” (handledare 1, Augusta)

Fokus på vad, struktur. 
Man är tvungen att tillsammans skärskåda vissa arbetssituationer för att 
verksamheten ska fungera. (mb 40) 

Hon vill ha allas bilder av situationen överförda till sin näthinna, bilder 
som hon kan rota i och försöka se vad som är viktigt för dem, vad det är 
som har fastnat på deras näthinna. (mb 10)  

Det är viktigt för henne som pedagog att problemet blir en synlig bild, 
något konkret. Det tror hon hjälper deltagarna att få distans till det som sy-
nes vara problematiskt. (mb 57) 

Själva exponeringen av bilden utgör kärnan i processen. Tyngdpunkten 
ligger på seendet. Var och en får göra sin egen inre bild av det hennes bild 
visar. Det är synvändor hon vill åstadkomma. Genom bildexponeringen 
framstår, hoppas hon, ställningstaganden och eventuella val mellan olika 
tillvägagångssätt som tydligare och vad ett ställningstagande kan få för 
konsekvenser. Det gäller att få alla i gruppen berörda utan att bli sårade. 
Känslorna skall leda till nya tankar. (mb 91) 

Fokus på hur, process. 
Hon brukar säga att det kan vara prövande att ta sig igenom samtal av det 
här slaget. (mb 40) 

Hon ställer utredande frågor först, sen utmanar hon. Då ställer de frågor 
de inte vågar eller har tänkt på när de berättar om en situation. (mb 10) 

Hon förkastar direkt konfrontation. Det leder ingen vart. Det är en situa-
tion och inte en person man ska se på i samtalet. (mb 91) 

Hon ritar gärna eller bygger modeller av sånt som finns i närheten, till 
exempel sockerbitar. Bilden lämnar hon kvar hos gruppen. När hon ritar 
eller bygger en modell ber hon i varje steg att få vars och ens syn på ”sa-
ken” och ger sina tankar och motbilder. (mb 61) 

Det är viktigt att hennes frågor och tolkningar hjälper till att konstruera 
bildens utseende. ”Har jag fattat rätt när jag säger så här? Ja, nu är du med 
säger dom”. (mb 62) 

När bilden är exponerad och ”klar” är det hon som tar ansvaret att vända 
och vrida på den för att se på den ur olika perspektiv. (mb 63) 

Figur 5. Exempel på aspekt. 

Den här aspekten, ”Exponera inre bilder” ger oss en upplysande aning om 
att vi har att göra med en strävan efter perspektivering, en förmedlad för-
förståelse av komplexa och känslomässigt påfrestande situationer i arbetsli-
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vet. Den ger oss också en uppfattning om det konkreta tillvägagångssättet i 
handledningssituationen. Till exempel blir vikten av att alla tar del i samta-
let tydlig.

Aspekter i de situerade strukturerna 

Avslutningsvis följer en sammanställning av de 39 aspekter jag rekonstrue-
rade ur materialet som ett första steg i syntesen. Varje handledare har ”per-
sonliga” aspekter i den meningen att de är konstruerade med utgångspunkt i 
var och en av informanternas tolkade meningsbärande enheter.  
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Figur 6. Sammanställning av aspekter. 

Handledare 1: Augusta 
Tro på gruppens kapacitet och kraft 
Exponera inre bilder 
Använda kroppen som sinne och 
språk
Leda till samverkan 
Ansvaret ligger i gruppen 
Teorier i bakfickan 
Är man inte berörd så blir det ingen-
ting

Handledare 2: Gigi 
Stärka den egna personen 
Tillit inom gruppen 
Språkrör för barnet 
Starkare engagemang ger ökad del-
aktighet

Handledare 3: Agnes 
Ge personlig hjälp med fokus på 
barnet
Samtalets innehåll är viktigare än 
formen
Vara i nuet 
Indirekt rådgivning/personlig teori

Handledare 4: Inez 
Ped. medvetenhet/hålla fast vid det 
torra, sakliga 
Pedagogiskt hantverk med verktyg 
Sätta igång sinnen/det är i flödet 
man ser 
Psykodynamisk inställning till barnet

Handledare 5: Mia 
Tankeskärpa och energi 
Lyssna på gruppen, hjälpa och be-
kräfta
Självmedvetenhet/struktur 
Tillit och respekt för gruppen 

Handledare 6: Astrid 
Stödja läraren i att lära känna bar-
net/locka fram empati 
Nytt språk ger nya insikter 
Viktigt att förstå andra lärare 
Lyhörd för olika nivåer i gruppen 
Att följa en modell men vara sig 
själv

Handledare 7: Britta 
Lyssna i stället för att ge råd 
Hon håller i formen, gruppen ansva-
rar för innehållet 
Skapa trygghet och gruppansvar 

Handledare 8: Rita 
Synliggöra tyst kunnande/se sin egen 
roll
Slussa in lärare i en organisations-
kultur
Se till gruppens behov/vara till för 
gruppen

Handledare 9: Hillevi 
De ska få komma med sina olikheter 
Jag behöver mötet 
Skapa tid och rum för samtal i orga-
nisationen

Handledare 10: Anja 
Man blir aldrig färdig 
Leda en diskussion med barnet som 
utgångspunkt
Få fjällen att falla från ögonen
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Från aspekter till teman

I det föregående avsnittet har jag redogjort för metodiken i uppmärksam-
mandet av aspekter som bär på mening när det gäller fenomenet (speci-
al)pedagogisk handledning. Hypotetiskt representerar aspekterna ett antal 
olika teman. Vad menas då med tema? Vad står begreppet för i den veten-
skapliga pedagogiken? Max van Manen menar att teman utgör en möjlighet 
för forskaren att med sitt eget språk ge uttryck åt specifik erfarenhet fram-
sprungen som genomlevda livsmeningar.  
Han definierar teman som fenomenologiska kvaliteter249 och uttrycker dem 
i fyra påståenden: 

1. Theme is the needfulness or desire to make sense. Theme is the means to 
get at the notion. 
2. Theme is the sense we are able to make something. Theme gives shape 
to the shapeless.
3. Theme is the openness to something. Theme describes the content of the 
notion.
4, Theme is the process of insightful invention, discovery/disclosure. The-
me is always a reduction of the notion.  

Sammantaget handlar tematiseringen om en önskan om att skapa mening. 
Som jag uppfattar van Manen utgör uppdelningen i vad ett tema är och hur 
det relaterar till företeelsens innersta hans sätt att transformera de filosofis-
ka begreppen noema och noesis till ett pedagogiskt vetenskapligt metodiskt 
verktyg. Eftersom noema-noesis i husserliansk mening kan sägas utgöra två 
sidor av samma mynt men samtidigt åstadkommer en stor upplösning av 
textmaterialet kom jag i det sista steget att inspireras av van Manens metod 
när det gäller pedagogisk tematisk konstruktion. Enligt van Manen finns i 
temaformuleringen ett ’techne’, det vill säga en viss instrumentalitet.250 För 
att åter närma mig myntet, det vill säga helheten, syntetiserade eller vävde 
jag samman mina noema-noesisiakttagelser, det vill säga aspekterna, till 
sex teman. Jag använde aspekterna som byggstenar i form av tematiska un-
derrubriker. Som pedagog och forskare vill jag på detta sätt skapa mening 
kring vad som utgör signifikansen i informanternas upplevelser av att ut-
öva ett specialpedagogiskt handledarskap. van Manen skriver om tematisk 
insikt som en produkt av forskarens uppfinningsförmåga, upptäckt och av-
slöjande av mening. Min tematiska insikt är ett resultat av min långa dialog 

                                             
249 van Manen, 1990, s 87-88. 
250 Ibid. s 88. 
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med intervjutexterna, det som ”givits”, upptäckts och av-slöjats i deras be-
rättelser om sina upplevelser.  

De sex temana utgör således meningen i upplevelsen att handleda andra 
lärare. Dessa teman ska definiera, det vill säga genom exempel göra fram-
trädande nyanser av andemeningen i fenomenet ’erfarenheten att vara 
handledare åt andra lärare’ språkligt tillgängliga för andra läsare. Eftersom 
fenomenet kan komma till uttryck i en oändlig variation av skepnader, för-
söker jag i koncentrerad form ge uttryck för tolkningar av mina tio infor-
manters upplevelser av att handleda andra lärare. Ett starkare essentialis-
tiskt anspråk vore att säga att specialpedagogisk handledning är just det jag 
kommit fram till i mina tolkningar. Jag föreställer mig emellertid att det 
finns lika många variationer på handledning som det finns handledare och 
kontexter.251

Ett god temaformulering, menar van Manen, tycks vidröra det innersta 
av den företeelse vi vill förstå.252 Temat har inneboende begränsningar och 
van Manen slår fast att ingen ordalydelse i temaform fullständigt kan fånga 
den djupa meningen i den erfarenhetsmässiga upplevelsen.253 Vad jag gör 
är att i temaform mediera en tolkning av innebörden i informanternas utsa-
gor.

För att kunna förhålla mig självkritisk har jag periodvis tänkt och skrivit 
”antitetiskt”, det vill säga synliggjort möjliga motsatser eller negationer till 
mina tolkningar och därpå gått tillbaka in i materialet.

Existentialer som redskap i syntesen 

Under arbetet med konstruktionen av teman har jag inspirerats av van Ma-
nens tankar om fundamentala livsvärldsteman, så kallade existentialer van 
Manen menar att det finns fyra differentierade men sammanhängande livs-
världsteman som i pedagogisk forskning kan utgöra tankeredskap för det 
hermenutiskt fenomenologiska frågandet, skrivandet och tankearbetet: levt
rum (lived space; spatiality), levd kropp (lived body; corporeality), levd tid
(lived time; temporality) och levd relation till den andre (relationality; 
communality).254 Var och en av existentialerna genomsyrar enligt van Ma-

                                             
251 Jämför Emsheimer, 1995 och Näslund, 2004.  
252 Just på den här punkten finner jag att van Manen uttrycker sig vagt. Han skriver att 
detta sker på ett eller annat sätt, av en eller annan anledning. ”A good theme formulation 
somehow seems to touch the core of notion we are trying to understand” (van Manen, 
1990, s 88, min kursiv). Eventuellt finns här en undertext som säger att forskarens eget 
språk medför begränsade möjligheter att mediera det outsägbara. 
253 Jämför mitt resonemang i avsnittet ”Vad är en analys?”. 
254 van Manen, 1990, s 101 



109

nen tematiskt alla mänskliga varelsers livsvärldar oavsett historisk, kulturell 
eller social belägenhet.

Levt rum är upplevt, ett med känslan erfaret rum, det vill säga preverbalt 
(primordialt) rum, till exempel upplevelsen av att komma hem men också 
att komma bort. Att vara hemma är där vi kan vara vad vi är. Att komma 
bort kan generera upplevelsen av att ”vara fel”, att inte passa in. I ett peda-
gogiskt professionellt handledarsammanhang kan känslan av att vara hem-
ma eller att vara ”på sin mammas gata” tänkas bestå i att känna sig hemma i 
exempelvis rådgivning. Jag tänker mig också institutionen skolan som pe-
dagogens professionella ”hem”, ett delat rum där makt genom möjligheten 
att agera stödjande eller utstötande existerar. Att hjälpa eller stödja andra, 
elever eller kollegor kan också enligt detta tankemönster vara ett uttryck för 
ett pedagogiskt ”hemmavarande” under tider då kraven på ”hemmet” ökar 
utifrån. Att skapa ramar för handledarsamtalen hör också till detta rum. 

Levd kropp refererar till det fenomenologiska faktum att vi alltid är fy-
siskt i världen, det vill säga vår kroppslighet. I mötet med de handledda är 
det kroppar vi möter med vår egen kropp. När kroppen är föremål för nå-
gon annans blick är vi ”utsatta”. En kritisk blick kan tänkas ge andra ”ef-
fekter” än en beundrande. En gest kan säga mer än ord. Att bjuda motstånd 
utan att såra eller kränka någon i handledningsgruppen kan tänkas rymma 
fysiska aspekter som handledaren medvetet eller omedvetet förfogar över. 

I en mer abstrakt betydelse kan, som jag ser det, också denna kroppslig-
het iscensättas (komma till uttryck) i en primordial känsla av säkerhet inför 
den i sammanhanget osäkre eller mindre erfarne ”rådlöse”. ”Seendet” av 
den ”rådlöse” kan tänkas framkalla en känsla av att vilja göra något (för 
honom/henne) men också makt genom övertag är tänkbart. Handledaren ses 
ofta som expert.

Levd tid är subjektiv tid, motsatsen till objektiv klocktid. Den levda ti-
dens horisonter är dåtid, nutid och framtid. Levd tid knyter jag till upple-
velser av ålder, ”karriär” och framtidsplaner i ett tidslandskap. Att handleda 
andra lärare kan vara en upplevelse av ”att andas morgonluft”, att göra nå-
got annat ”på ålderns höst” eller att göra ett vägval ”mitt i livet”, ett medve-
tet val att arbeta med vuxna och lämna arbetet med eleverna. De starka 
upplevelser av pedagogiska med- eller motgångar som handledarna har i 
sina professionella livshistorier kan i den subjektiva tiden tänkas ligga kvar 
som en önskan om andra lärares men också elevers framgång. Denna asso-
ciation till subjektiv tid har med förmedlande av hopp att göra.

Levd relation till den andre är de band vi upprätthåller med andra i de 
mellanmänskliga rum vi delar med dem. Denna existential skiljer sig från 
den första, levt rum, genom att den benämner erfarenheter av starkt person-
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liga relationers laddningar och som är av avgörande betydelse för en män-
niska. I handledarsammanhang tänker jag på förebildernas betydelse, i syn-
nerhet de som gjort starkt intryck hos handledarna och som de benämner i 
de professionella livshistorierna; de ”karismatiska”. Men det kan också 
handla om upplevelsen att själv vara betydelsefull för den andre så som det 
kommer till uttryck i egen tillfredsställelse i att medverka till att situationer 
för de handledda och eleverna reds ut eller förändras. Upplevelser av att 
konstruera språk för dessa situationer kan också tänkas ha med denna exis-
tential att göra. 

Mitt sista steg: Göra knutar i nätet

Istället för att följa Giorgi hela vägen i den fenomenologiska analysen tog 
jag mitt sista steg utifrån van Manens tankar om pedagogisk fenomenolo-
gisk metod. Jag valde att göra en syntes av mina 39 aspekter utifrån ett pe-
dagogiskt konstruktivistiskt synsätt.

van Manen betecknar teman metaforiskt som ett antal knutar i erfarenhe-
tens vävar. Fenomenets teman bildar spännen, fokus eller trådar runt vilka 
den fenomenologiska beskrivningen underlättas.

För ”att knyta på” van Manens metaforer tänker jag att livserfarenhetens 
trådar och knutar bygger upp oändliga varianter av nät. För mig gällde nu 
att rikta uppmärksamheten mot vissa upplevelser, i erfarenheten att handle-
da andra lärare. I arbetet med denna avgränsning fick intentionaliteten ett 
(special)pedagogiskt ansikte i form av självreflektion.   

Self-reflection is the manner by which pedagogy tries to come to terms with 
self (the parent, the educator) and other (the child). In other words, self-
reflection is the way in which pedagogy reflects on itself while serving 
other. (min kursiv) ”Self” and ”other” are fundamental categories of the 
pedagogic relation.255

’Självet’ och ’den andre’ konstituerar den pedagogiska relationens poler 
och skiljer ut den pedagogiska relationen från andra sorters relationer som 
kan finnas mellan lärarkollegor. ’Självet’ är, som jag ser det, när det associ-
eras med handledning av verksamma lärare, den betydelse, det sinnelag
utifrån vilken en handledare handlar när hon/han agerar som handledare. 
Pedagogiken och den pedagogiska självreflektionen menar jag är den ande-
mening, den ”förvandling” som omvandlar läraren till en annan slags lära-
re, till handledare i analogi med omvandlingen kvinna – mor, man – far, 
kvinna/man – lärare eller kvinna/man – rektor. Till denna nivå hör en tan-

                                             
255 van Manen, 1990, s 89. 
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kediger eftertänksamhet och praktisk taktfullhet (practical tact) som, enligt 
mitt sätt att se, vet eller har insikt i hur man uppskattar och värderar den 
pedagogiska innebörden i att bli handledd.256

Konstruktion av upplevelseteman

Det sista steget innebar en förflyttning från de individuella erfarenhets-
strukturerna och de därur abstraherade aspekterna till en mer generell struk-
tur, ett ”kondensat”, det vill säga en beskrivning som inlemmar gemen-
samma meningar om fenomenet. Utifrån de aspekter som framträdde i in-
formanternas uppfattning om sitt specialpedagogiska handledarskap har jag 
med hjälp av de ovan nämnda existentialerna, det vill säga med det existen-
tiella som raster, rekonstruerat sex teman. De består vart och ett av sam-
manförda näraliggande aspekter.  

Upplevelseteman som framträtt skall inte betraktas som fristående och 
oberoende kategorier eller variabler som är kvalitativt åtskilda. Tvärtom 
finns förbindelser såväl inom som mellan de olika temana. Vissa av aspek-
terna har jag placerat inom ett visst tema trots att de skulle kunna inordnas i 
flera. Det subjektiva valet har gjorts av överskådlighetsskäl. 

Sammanförandet syftar till att visa på en möjlig konstruktion av framträ-
dande upplevelseteman vilka gör fenomenet, det vill säga speciallärarnas 
eller specialpedagogernas handledning, till vad det är eller snarare var, allt 
utifrån informanternas utsagor i intervjuerna.

Följande modell avser att tydliggöra förhållandet mellan fenomenet, 
upplevelseteman och aspekter.  

                                             
256 van Manen talar om en specifik, god lärarförmåga (practical tact of teaching). I ana-
logi med detta tänker jag mig en motsvarande förmåga (practical tact of supervi-
sing/tutoring) hos en handledare. 
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Dialogiskt
här-och-nu-tema 
     o o o o o o 

Relationellt
Ledningstema  tema 

        o o o o o o o o o o  
            Handleda 

yrkesverksamma 
        lärare 

Reflekterande-       Förändrings- 
självfostrande tema      tema 

        o o o                o o o o o o o o o 

Didaktiskt-
Tekniskt tema 

              o o o o o o o o 

Figur 7. Upplevelseteman samt aspekter 

Upplevelseteman består av interna variationer i form av olika aspekter. 
Aspekterna speglar mångfalden inom respektive tema och gör därmed upp-
levelsetemat till vad det är.257

Varje upplevelsetema finns representerat i någon eller flera av var och en 
av informanternas (naiva) utsagor. Det betyder att det i dokumentationen 
går att följa varje informants utsaga via en meningsbärande enhet till en 
situerad struktur och därifrån via aspekterna till ett upplevelsetema.258

Arbetsmodellen steg för steg 

Samanfattningsvis kan det fenomenologiska analysarbetet beskrivas i föl-
jande modell: 

                                             
257 “In determining the universal or essential quality of a theme our concern is to dis-
cover aspects or qualities that make a phenomenon what it is and without which the phe-
nomenon could not be what it is” skriver van Manen, 1990, s 107. Jämför också Alerby, 
1998, s 84. 
258 Utskrifter av intervjuerna, urval av meningsbärande enheter, NUDIST*-bearbetning 
av kriterierna, analys av meningsbärande enheter och bestämning av situerade aspekter 
finns i Appendix som förvaras av författaren. 
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Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Skapa en känsla 

för helheten. 

Transkription av 

bandinspelning-

ar, öppna läs-

ningar av inter-

vjutexter utan 

teoretiska för-

klaringsmodel-

ler, intuitiva 

textmarkeringar. 

Reduktion: ned-

brytning av data 

i indexkategorier 

för bearbetning i 

dataprogrammet 

Nud*ist. ”Miss-

lyckat” utfall. 

Omarbetning 

utifrån 7 kriterier 

som kopplas till 

förhållningssätt 

och uppgiftsori-

entering i hand-

ledningsfunktio-

nen. Dekonstruk-

tionen resulterar 

i 693 meningsbä-

rande enheter. 

Omformulering 

och pedagogisk 

precisering av 

informanternas 

vardagliga ut-

tryck. Fokus på 

vad som är vik-

tigt för att ett 

(special)pedago-

giskt handledan-

de förhållnings-

sätt ska träda 

fram. Samtliga 

meningsbärande 

enheter ”klipps 

ut” och tolkas. 

Omgestaltning 

av vad de säger 

till vad jag me-

nar att de gör 

uttryckt pedago-

giskt.

Försök till syntes 

genom konstruk-

tion av individu-

ella berättelser 

utifrån abstrahe-

rade rubriker i 

omgestaltningar-

na (redigerade 

intervjuer). Eget 

motstånd. Åter-

vändsgränd.

Tankearbete

kring analysen 

med utgångs-

punkt i Derridas 

text ”Résistan-

ces”. Ny ingång 

till syntesen med 

fokus på inten-

tionaliteten.

Konstruktion av 

situerade struk-

turer med ut-

gångspunkt i 

noema- och noe-

sisbegreppen.

Syntes: abstrak-

tion av 40 aspek-

ter.

Fortsatt syntes. 

Tematisering med 

bas i helheten (in-

tervjuerna: band 

och texter) samt 

aspekterna. Ge 

intentionaliteten ett 

ansikte och peda-

gogisk språkdräkt.

Eftersinnande

kring begreppet 

’existentialer’. De-

finition av begrep-

pet pedagogiskt 

tema. Precision av 

existentialernas

modus. Konstruk-

tion av sex upple-

velseteman. Redo-

visning av sex te-

matiska ”knutar” i 

(special)pedago-

gisk handledning. 

Tankar kring till-

förlitlighetsfrågor. 

Kritisk genomlys-

ning: fördjupad 

analys av teman 

med utgångspunkt i 

disciplinering och 

”professionellt 

modrande”. 
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Figur 8. Sammanställning av det fenomenologiska analysarbetet. 
Sett i backspegeln har arbetet med den fenomenologiska analysen utgjort 
en slags essens i avhandlingsarbetet; meningen med att skriva har hängt 
nära samman med min mening att flytta mina horisonter. Sammanfattning-
en av arbetsprocessen får i texten en form av en trappa. Som framgår ökar 
kvantiteten ord för varje trappsteg i min ”stege”. Detta skulle kunna ses 
som ett uttryck för abstraktionsarbetets komplexitet. Om jag dessutom hade 
kunna färglägga stegen hade två trappsteg varit röda: det andra och det 
fjärde, detta för att synliggöra den kraft och energi som behövts för att ta 
stegen.

Sex tematiska knutar i (special)pedagogisk handledning 

I redovisningen, som utgör avhandlingens följande avsnitt, går jag bakläng-
es, det vill säga från upplevelsetema via aspekter i den situerade strukturen 
till den naturliga utsaga som jag bedömt tillhöra kriterium A: visar hur 
handledaren ser på sitt arbetssätt, sin ”metod” i mötet med de handledda.259

Det gör jag för den konkreta exemplifieringens skull. Framställningen sker 
temavis med hjälp av de aspekter jag menar utgör variationer inom ett och 
samma upplevelsetema. Citaten i redovisningen återges i sin ursprungliga 
form med följande korrigeringar. Hummanden och på varandra följande 
upprepanden har uteslutits. Pauser i utsagorna har synliggjorts med tre små 
radpunkter. Intervjuarens, det vill säga mina frågor inleds med fetmarkera-
de punkter. Kompletteringar av utsagor har gjorts när jag bedömt att tvek-
samheter kring innebörden eventuellt uppstår för läsaren och måste expli-
citgöras. Kompletteringen har synliggjorts genom parentesering.260

Tillförlitlighetsfrågor

När det gäller fenomenet ’erfarenheten att handleda andra lärare’ blev jag 
på en gång tvungen vara kvar i och samtidigt distansera mig från egna erfa-
renheter.261 Det innebar för det första noggrannhet och intensitet: att jag 
öppnade mig själv för den totala komplexitet som låg inbäddad i den ge-
nomlevda erfarenhet jag fått ta del av genom informanterna. Under det 
fjärde steget i analysen ser jag ”återvändsgränden” som ett resultat av min 

                                             
259 I arbetet med syntesen har också ett par utsagor som jag under analysens steg 2 be-
dömde tillhöra kriterium G (visar vad handledaren ser som sitt uppdrag) använts för att 
berika exemplifieringen av temat.        
260 Förtydligandet anknyter till andra utsagor i intervjun men kan i enstaka fall avse att 
avslöja intervjuarens och den intervjuades förförståelse. 
261 Jämför avhandlingens inledande kapitel. 
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egen avvikelse från Giorgis fenomenologiskt inspirerade metod. Min kon-
struktion av berättelser ledde i det här läget mig bort från den öppenhet som 
fortfarande krävdes för att konstruera situerade strukturer. Jag behövde en 
omväg för att förstå detta.

Jag har under analysens femte steg diskuterat aspekternas ”sannolikhet” i 
seminarier men också i kollegiala möten med erfarna handledarutbildare.
Några kollegor har också synat mina temakonstruktioner under detta steg i 
analysarbetet.

Såväl teman som aspekter läggs fram utan inbördes rangordning. Vissa 
teman kan förefalla viktigare än andra på grund av sin kvantitet när det 
gäller antalet aspekter. Min bedömning är emellertid att vart och ett är lika 
bärande såtillvida att fenomenets mening, upplevd mening om handledning, 
skulle ändra innebörd om något av teman utesluts i syntesen. Här gör jag 
således en kvalitativ och inte en kvantitativ bedömning. Om jag i förväg 
hade känt till vilka teman som hypotetiskt rymdes i ett (special)pedagogiskt 
handledningsbegrepp är det troligt att intervjuerna fokuserats på dessa och 
jag hade då haft en helt annan empiri att utgå från.  

De synliga tecknen av tankearbetet i syntesen utgörs av rubriceringen på 
aspekterna. Samma formulering som används som aspektrubrik utgör un-
derrubriker i redovisningen av varje upplevelsetema. Fyra exempel på 
aspekter har jag dock fört in under en och samma aspektrubrik för att få 
texten att bli mer flytande. Ett annat synligt tecken är den märkning som 
varje citat är försett med, det nummer på den meningsbärande enhet jag 
tillfogat handledarens utsaga i intervjun.

För att läsaren ska kunna bedöma tillförlitligheten i mina tolkningar ex-
emplifierar jag aspekternas och därmed temats innebörd eller ”mening” 
relativt flödigt med hjälp av citat från intervjuerna. Exempel från var och en 
av informanterna kan av utrymmesskäl emellertid inte ges när det gäller 
aspekternas relationer till andra teman än det här konstruerade. Urvalsprin-
cipen för redovisningen har varit att den eller de informanter som, enligt 
min bedömning, mest explicit uttryckt respektive aspekts innebörd i det 
föregående steget - konstruktionen av de situerade strukturerna - tillsam-
mans med mig får tala till läsaren.262

                                             
262 Det innebär inte att jag uteslutit möjligheten att fördela samtliga informanters me-
ningar på ett rättvist sätt. 
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Etiska ställningstaganden 

I ett arbete av detta slag kommer forskaren stundtals mycket nära sina käl-
lor. Det betyder att jag under studiens gång tagit ställning för handlingar av 
etisk karaktär.263

Vid genomläsningen av remissvaren noterade jag alla uppgifter som stod 
att få om vem eller vilka som skrivit ett visst svar. Jag har senare omvärde-
rat namnets betydelse eftersom det inte är personen utan snarare organisa-
tionen som talar i texten. Vid redovisningen av remissvaren har jag därför 
utelämnat detta i sidhänvisningen till den aktuella referensen.

När det gäller informanterna var samtliga angelägna om att Barbro Wi-
kings handledningsmodell skulle utvärderas och de har själva bestämt att de 
ville medverka i studien. Vi kom överens om att allt material som samlades 
in endast skulle användas för att min forskning skulle kunna genomföras. 
Vi kom initialt också överens om att namn samt vissa kontextuella beting-
elser skulle uteslutas så att identifierbarheten reducerades till minsta möjli-
ga. Informanterna heter därför något annat än de gör i studien. Några har 
själva valt sina ersättningsnamn.  

I studien har jag samtalat med kvinnor som haft liknande erfarenheter 
som jag själv och som arbetar med att försöka förstå sina egna processer 
och sitt eget växande som handledare. Redan under intervjuarbetet reflekte-
rade jag över mina metoder när det gällde att få fram kunskap om handled-
ning; vad det innebar för informanterna liksom för mig själv. Jag utgick 
från att varje intervju var ett möte, ett biografiskt samtal där vi båda var 
närvarande och dialektiskt försökte beskriva situationer som var relevanta 
för frågeställningarna.

I de (tre) fall informanterna under intervjuerna markerade att de inte 
önskade att det de hade för avsikt att säga skulle användas i studien har jag 
respekterat detta.

Informanterna fick läsa sina professionella livshistorier och lägga till el-
ler förtydliga det de ville. Jag bad dem också markera om det fanns något 
de ville utesluta. När analysen lett fram till aspekter skickade jag per brev 
de aspekter och de intervjuutdrag som relaterades till respektive informant 
och bad dem att ge den respons de önskade. Två av informanterna gav 
etiskt relevanta synpunkter vilket ledde till att två gestaltande tolkningar 
uteslöts ur materialet. I arbetet med syntesen såg jag det som mitt ansvar att 
själv slutföra forskningsprocessen och hade då ingen kontakt med infor-
manterna kring denna. Det är min förhoppning att studiens innehåll och 
form nu ger erkännande åt informanternas tankar om handledning.  

                                             
263 Forskningsetiska principer enligt HSFR, 1994. 
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6. En handledningsmodell och dess 
utprövare

I det här avsnittet presenteras Barbro Wiking, hennes ”modell” för 
specialpedagogisk handledning och grundtankar kring den. Därefter träder 
de tio kvinnor som utbildade sig i modellen fram.  

Barbro Wiking och handledarutbildningen

Barbro Wiking utbildade sig först till folkskollärarinna och vidareutbildade 
sig senare till psykolog. På så sätt var hon representant för det professiona-
liseringsprojekt som iscensattes i Sverige under mitten av det förra seklet. 
Det var då förhållandevis vanligt för lärare att fortbilda sig inom psykologi 
och kanske lika vanligt att byta profession. Det gjorde Barbro Wiking som 
genomförde sin psykologpraktiktjänstgöring på bland annat Barnbyn Skå 
under Gustav Jonssons barnpsykiatriska ledarskap. Under hennes tid där 
ficks det psykoanalytiska synsättet en stark genomslagskraft och gränsen 
mellan ”vanart” och psykiskt betingad beteenderubbning suddades ut. 
Vanartiga barn blev missanpassade barn.264

Med sin bakgrund som lärare valde hon att bli skolpsykolog och redan 
på 1970-talet dokumenterade hon sina tankar om skolan i boken ”När nu 
skolan ändå finns – en psykologs syn på skolan som samhälle och arbets-
plats”.265 Barbro Wiking ville göra skolinstitutionen till en demokratisk 
mötesplats och uppmanade beslutsfattare inom skolans område att skaffa 
sig kunskaper i sociologi och psykologi. De elevdemokratiska tankarna i 
1946 års skolkommission var också det incitament hon arbetade för då hon 
1970 tillträdde tjänsten som avdelningsdirektör för elevvårdsfrågor på 
Skolöverstyrelsen.

Visionen om elevvårdsteam prövades under fem år i det så kallade 
Jordbro-projektet, som dokumenterades såväl i rapportform som i doku-
mentär film.266 Erfarenheter från Jordbro spreds sedan till förorter som 
byggdes upp inom det så kallade miljonprogrammet. Barbro Wiking värna-

                                             
264 Om verksamheten på Skå under Gustav Jonssons tid se vidare Vinterhed, 1977. 
265 Wiking, 1973. 
266 Dokumentärfilmen ”Jordbrobarnen” gjordes av Rainer Hartleb och rapporten skrevs 
av Lena Hellblom. Se vidare Hellblom, 1977.  
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de starkt både om lärarnas och elevvårdspersonalens funktioner. I boken 
”Våga vara i skolan” framhävs vikten att läraren framträder som person, 
som människa i mötet med eleverna.267 Samma tema återkommer i boken 
”Bråkiga barn” som jag strax ska återkomma till. Hon skrev den i slutet av 
sin lärargärning då hon lämnat Skolöverstyrelsen för att bli metodiklektor 
på speciallärarlinjen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon hade då också 
en både bred och djup erfarenhet som psykoterapeut ur vilken hon konstru-
erade praktisk psykologi tillsammans med pedagoger i förskola och skola.

1990 omsattes idén och önskemålet från Barbro Wiking att en försöks-
verksamhet med handledning av yrkesverksamma lärare på grundskolans 
låg- och mellanstadium skulle förläggas till Lärarhögskolan i Stockholm. 
Utbildningen skulle förläggas till den pedagogiska institutionen. Hennes 
idé var att handledningsfunktionen på så sätt skulle kunna uppmärksammas 
och ”normaliseras”, i betydelsen ses som en pedagogisk funktion, utförd av 
en erfaren lärare i en vanlig skola. Vid den dåvarande pedagogiska institu-
tionen vid Lärarhögskolan i Stockholm möjliggjordes idéns förankring. 
Skolverket anslog inledningsvis extra medel till utvecklingsarbetet. Barbro 
Wiking var kursledare och ansvarade för innehåll och utformning.268 Jag 
var kursansvarig och examinator.  

De formella kriterierna för antagning var lärar- samt speciallärarutbild-
ning. Dessutom krävdes att deltagarna hade egen erfarenhet av att få egen 
handledning i skolarbetet. Utbildningsdeltagarna handplockades av Barbro 
Wiking. Några rekryterades från en fristående kurs om 5 poäng ”Praktisk 
psykologi för lärare som arbetar med utagerande elever med psykosociala 
störningar” som Barbro Wiking utvecklat inom den specialpedagogiska 
institutionen. Mycket komprimerat kan denna kurs beskrivas som ett med-
vetandegörande av det egna förhållningssättet i arbetet med en (utagerande) 
elev. Handledningen kopplades till ett utforskande av denna elevs beteende 
med hjälp av ett schema över jag-funktioner, en psykodynamisk konstruk-
tion som strax skall redovisas. Elva personer, tio kvinnor och en man, an-
togs till kursen. Den manlige kursdeltagaren drabbades av sjukdom och 
fick avbryta kursen.

Wikings "modell" 

Wikings grundläggande idé med handledning av och med lärare var att de 
bråkiga barnens "attacker" gör att skolan gärna vill stöta bort dessa elever. 

                                             
267 Asarnoj, Eriksson och Wiking, 1978. 
268 Kursplanen redovisas i bilaga 2. 
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När relationen till eleven är bruten eller aldrig existerat finns det risk för 
exkludering.

Till skillnad mot exempelvis Handal och Lauvås handledningsmodell ta-
lar Wiking inte om strategier i handledning men det går ändå att urskilja en 
lärandestrategi som bygger på en psykodynamisk referensram. I sin bok 
"Bråkiga barn" jämför hon sin modell med psykoterapihandledning och 
metodisk "pedagogisk handledning".269 Jämförelsen visar att hennes modell 
ligger mellan dessa och att en psykodynamisk inriktning mot objektrela-
tionsteori utgör handledningens bas. Tyngdpunkten ligger på jagpsykologi.

Wiking menar att pedagogers arbete skiljer sig från terapeutens genom 
att hon/han alltid måste planera sitt arbete för vad hela barngruppen/klassen 
ska göra under lektioner i skolan. Men i handledningen 

arbetar hon (handledaren, min anmärkning) inte med den planeringen utan 
med sitt bemötande av enskilda barn och med gruppen".270

I "modellen" finns förutom detta bearbetande också ett lärandeperspektiv. 
Samtidigt som pedagogen ser på sitt eget bemötande får hon i handledning-
en undervisning om brister i elevens/barnets jag-funktioner. Följande fem 
jag-funktioner bedömer Wiking vara användbara för att öka förståelsen för 
barnet/elevens situation i skolan:

• kognitiva funktioner 
• förhållande till sig själv 
• förhållandet till andra 
• kontroll av känslor och handlingar 
• realitetsuppfattning 

Kognitiva funktioner utgör enligt Wiking själva basen i skolverksamheten. 
Hon bedömer att kognitiva funktioner utvecklas relativt oberoende av upp-
växtmiljön. Intelligens, språk och tänkande behöver ges stöd av pedagogen 
i form av kontinuitet och struktur.  

Förhållande till sig själv har med barnets/elevens självuppfattning eller 
självbild att göra och har ett nära samband med den förra funktionen. Här, 
menar Wiking, är det pedagogens ansvar att leda barnet/eleven i arbetet så 
att han/hon inte behöver överkompensera och höja sin självvärdering ge-
nom att till exempel kräva för svåra uppgifter. 

                                             
269 Wiking, 1991, s 99. 
270 Ibid. s 60. 
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Förhållande till andra är direkt knutet till det objektrelationsteoretiska
synsättet och handlar i grunden om (störningar i) relationen till vuxna anhö-
riga; i Wikings fall mamman. Känslor i form av oro och/eller skuldkänslor 
kan ge upphov till svårigheter med umgänget med andra vuxna och 
barn/andra elever. Pedagogens uppgift är här att förhålla sig mer sakligt än 
känslosamt till barnet/eleven och genom sin distanserade men stabila rela-
tion utgöra en kompletterande förebild för när det gäller vuxenhet. Funk-
tionen "förhållande till andra" beskrivs som mycket motståndskraftig mot 
förändring. När det skett goda förändringar handlar det ofta om ett i tiden 
utsträckt (special)pedagogiskt arbete, ibland årslångt. Det (speci-
al)pedagogiska bemötandet består av att kunna sätta gränser och att ställa 
anpassade krav.

Kontroll av känslor och handlingar hänger samman med svårigheter att 
tåla besvikelser. Detta beskrivs av Wiking som barnets/elevens "stora tra-
gedi". De ofta explosiva reaktionerna i samband med dessa svårigheter bi-
drar enligt henne till att svårigheterna accelererar. Wiking rekommenderar 
’holding’, det vill säga att man håller om barnet/eleven i utbrott; ett förhåll-
ningssätt som enligt henne kan verka främmande för pedagoger. 

Realitetsuppfattning är det sätt som vi uppfattar den yttre verkligheten 
med våra sinnen och hur vi skiljer den från vår inre verklighet. Psykosen är 
det allvarligaste uttrycket för avvikelse när det gäller denna jag-funktion. 
Men vi gör alla feluppfattningar när det gäller det yttre, skriver Wiking. Vi 
ser och hör och läser fel ofta utan att det bekymrar oss eller andra särskilt 
mycket. De utagerande barnen/eleverna menar Wiking, har en stor benä-
genhet för lättare missuppfattningar. Wiking menar också att realitetsupp-
fattningen kan kopplas till barns olika möjligheter att föra "samtal om värl-
den". Den pedagogiska uppgiften är här att visa hur eleven skapar problem 
fast han/hon inte vill det. Detta förutsätter emellertid en relation mellan pe-
dagogen och barnet/eleven. Också gruppsamtal kan fungera som realitetso-
rieterande enligt Wiking. Hon poängterar vikten av ett pedagogiskt ansvar 
att dela med sig av språket. Användandet av attack behöver bytas ut mot 
ord för känsla. 

Handledningskursens genomförande 

Tyngdpunkten under den tre år långa utbildningen låg på drygt 100 tim-
mars handledning på eget handledningsarbete. Var och en av kursdeltagar-
na fick kontinuerligt skriva ner konkreta handledningssituationer som 
skickades till kursledaren. Underlaget användes sedan i en handledning-på-
handledningssituation där kursledaren varje gång ansvarade för en inledan-
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de handledning av en-till-en karaktär. Fokus riktades mot den handleddas 
lärarhandledning så att den senare i sin undervisning kunde erfara hur hon 
bidrog till elevens lärande och på så sätt utveckla en säkrare yrkesidentitet.

Den inlästa teoridelen integrerades under handledning-på-
handledningstillfällena och genom litteraturseminarier. Examinationen ut-
gjordes av de skriftliga problemformuleringarna till det egna handledning-
på-handledningstillfället där frågeställningar som väckts under litteratur-
studierna aktualiserades och bearbetades. Därutöver skrev deltagarna ett 
’paper’, motsvarande 5 poäng, utifrån en egen frågeställning relaterad till 
det egna handledningsarbetet, litteraturen och den egna utvecklingsproces-
sen i handledarrollen.

Eftersom kursen var ett utvecklingsprojekt där jag, precis som deltagar-
na, saknade formell handledarkompetens271 kom vi överens om att jag kun-
de vara med gruppen under utbildningen. Jag såg också deltagandet som 
nödvändigt för att själv ha en möjlighet att konstruera en rimlig tentamens-
uppgift. Jag fick alla närvarandes förtroende att gå in i kursen som 
kursansvarig deltagande observatör. Jag fick vara med i svårigheter och 
framgångar och fick ta del av deras skrivna dokumentation, både personlig 
och kursrelaterad som genomfördes under utbildningens gång. Mina reflek-
tioner kring ”bråkiga barn” gavs också plats under handledning-på-
handledningstillfällena. När kursen avlutades var det ingen som ifrågasatte 
mitt intresse för att senare följa upp deras erfarenheter med utgångspunkt i 
Wikings ”modell” som de arbetat med under den tre år långa utbildningen. 
Under hösten 1997, tre år efter att de avslutat utbildningen, aktualiserades 
en uppföljning. De tio kvinnorna blev så mina informanter. Samarbetet med 
dem var inledningen till att uttrycka den handledarkunskap som redovisas i 
denna studie. 

Presentation av informanterna 

I det följande får läsaren möta studiens informanter. De träder fram i den 
följd jag ordnade det empiriska materialet, det vill säga en numerisk ord-
ning.272 Var och en presenteras genom en sammanställd bild utifrån den 
första intervjun: den professionella livshistorieintervjun. Uppmärksamheten 
i framställningen är riktad mot situationer som informanterna beskrev som 
tungt vägande för sitt val att utbilda sig till handledare. 

                                             
271 Min egen handledarutbildning, Kommunförbundets grupphandledarutbildning 
genomfördes först under åren 1997-98.  
272 Namn och handledarnumrering i materialet ser ut som följer: Augusta (1), Gigi (2), 
Agnes (3), Inez (4), Mia (5), Britta (6), Astrid (7),  Rita (8), Hillevi (9) och Anja (10).
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Augusta
Jag skulle till exempel aldrig ha sagt ja åt den där stackars 
killen i årskurs sex i X-skolan 1969 på hösten. Hur fan 
kunde jag? Hur kunde rektorn fråga mig om han kunde sät-
ta de gossen där ... hur kunde jag säga ja alltså? Jo därför att 
jag fattade ju inget bättre då. Men den stackarn var ju inte 
länge hos oss för det brakade åt fanders och jag visste ju 
inte hur jag skulle hantera honom … och inte fick jag nån 
hjälp heller. Men var han hamnade sen det vet jag inte men 
det var väl på nåt hem nånstans kan jag tänka mig. Roffe 
hette han. Jag minns hur han såg ut. Han hade ju behov av 
nån trygg förutsägbarhet … någon som kunde hitta honom 
där han var och länka in honom och nån som hade erfaren-
het och litet styrsel ... mer livserfarenhet ... fasen jag var 22 
år gammal. Hade visserligen lyckats med den där klassen 
på våren som hade haft det stökigt bara för att dom hade 
haft 17 vikarier och tagit död på. Men vilken grej att göra 
det från skolledningens sida! Men jag sa ju ja för att jag inte 
förstod bättre och det får man väl stå ut med… det gör man 
ju inte i det läget … man tar ju vad man är ... på nåt sätt. 

Augustas föräldrar förordade självbestämmande och valfrihet när det gällde 
hennes utbildning. På gymnasiet bestämmer hon sig att gå reallinjen men 
intresset för vidare studier inom naturvetenskaperna beskriver Augusta som 
”inte gediget” och det första yrkesvalet bygger på en idé om tillfällig respit 
inför senare yrkesval. Eftersom båda föräldrarna var lärare har hon redan 
som litet barn inlemmats med kropp och själ i skolmiljön. Skola och fritids 
- mamma och pappa. Augusta väljer att bli folkskollärare precis som en av 
sina föräldrar.

Efter två och ett halvt års tjänstgöring på mellanstadiet börjar hon ändå 
fundera över arbetet som lärare och ställer sig frågan om det är mellansta-
dieundervisning hon ska hålla på med resten av sitt yrkesverksamma liv. 
Hon prövar på specialundervisning, läsklassen i fyran behövde en lärare. I 
en självreflektion utvecklar Augusta frågan om upprepning och monotoni 
till en personlig pedagogisk fråga som hon då var omedveten om. I efter-
hand ser hon sitt byte som en undanmanöver som samtidigt var ett svar på 
en utmaning från busungarna att bli en tydligare person i mötet med deras 
utbrott och ilska. Eftersom hon var obehörig sökte Augusta till speciallä-
rarutbildningen där hon kom in direkt på goda betyg. Minnena från utbild-
ningen är sporadiska. Inriktningen mot en specialundervisningsfunktion 
mot utvecklingsstörning sållas bort. Litteraturen, i synnerhet en bok om 
uppfostringsanstalten Skrubba väcker nyfikenhet och gruppövningar i Kor-
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da273 sätter spår. Augusta söker tjänst med hjälp av en konsulent inom ett 
rektorsområde som administrerar specialskoletjänster. Hon tackar ja direkt 
till erbjudandet om en speciallärartjänst på en specialskola knuten till en 
familjebehandlingsinstitution.

Under en turbulent period på institutionen deltar all personal i personal-
gruppsmöten. Hennes upplevelse är att en liten klick var aktiva och resten 
av gruppen bildade statister i en show för de aktiva. Att läsa av kroppsspråk 
var något hon lärde sig den här tiden. 

När Augusta upplever att arbetssituationen på institutionsskolan inte 
längre tycks förändringsbar lämnar hon sin tjänst med viss sorg. Specials-
kolekonsulenten får nu frågan om han har ”något roligt” åt henne i grund-
skolan. Hon får en särskild undervisningsgrupp, en högstadiegrupp i en 
västerförortsskola. Eftersom hon kände rektorn fick hon här till en början 
stor frihet och känner sig respekterad till tusen samtidigt som hon såg hur 
andra lärare inte åtnjöt samma frihet och respekt som hon. Augusta som 
tyckte att det var spännande att ”göra litet mer än bara en lärare” utvidgar 
speciallärarrollen i en kurativ riktning. Det blir konflikter med kuratorn 
men inte med psykologen. Med henne kunde Augusta tala om svåra situa-
tioner som både rörde elevernas sociala situation och hennes eget engage-
mang häri.  

Efter fyra år med den lilla högstadiegruppen går Augusta över till en 
funktion som samordnande speciallärare och får en samarbetspartner med 
samma funktion. Nu handlar det om integrationsarbete. Hon ser lärardomi-
nans och brister i respekt för eleverna när det gäller arbetssätt och arbets-
former i undervisning. Hon ”hoppar på” en studieledarbefattning på skolan. 
Men med en rektor som är mycket frånvarande och en studierektor som är 
”ett under av att inte agera men duktig på att spela piano” ilsknar Augusta 
till ordentligt en dag kring bristerna på ledning och beslutar sig för att gå 
vidare till en annan tjänst.

Med sina blandade erfarenheter som studieledare ger hon sig åter in i in-
stitutionsvärlden, nu som skolföreståndare på en terapiskola. När hon börjar 
sin anställning har skolan varit utan skolföreståndare ett år och Augusta 
tycker att hon kommer in i ett skede där det var spännande och kul att för-
söka lyfta lärar- och skoldelen. Utgångsläget tyder på att det föreligger en 
intern maktkamp. Är terapiskolan en skola med behandling eller en be-
handlingsinstitution med inbyggd skola? Augustas erfarenhet från de här 
åren blir att behandlings- och skolpersonalen i miljöterapeutisk handled-

                                             
273 Kordaövningar ingår i så kallad ’dynamisk pedagogik’ en metod för att få människor 
att fungera bättre tillsammans med andra. Se vidare Lipschütz, 1971. 
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ning utvecklade en insikt om att man inte behövde ”den där vägningen” 
utan det ena kunde inte leva utan det andra.

Ansvarsfördelning utifrån olika kompetenser blir genom 
handledningserfarenheterna ett kunskapsområde som Augusta som 
arbetsledare tar till sig och tar ställning till under åren på terapiskolan. Hon 
ser vuxensamarbete och arbetsfördelning som erfarenhetsgrenar som 
tillsammans givit utdelning i arbetet. Då kompetenskomplettering och 
frånvaro av prestigekamper blir ett infinner sig också upplevelsen och 
erfarenheten av lyckade arbetsinsatser. Det blir ett ”lyft för ungarna”. Ett 
kunskapsområde som Augusta sätter sig in i på djupet handlar om arbetssätt 
och arbetsformer med elever med diagnosen ”psykiska relationsstörningar”. 

Augusta relaterar prestigekamper till organisation och löneskillnader 
mellan de olika yrkeskategorierna. Samtidigt ser hon terapiskolans dubbla 
organisationstillhörighet274 som en möjlighet för samsyn i ledningsgruppen 
när det gäller ansvarsfördelning utifrån olika kompetensområden. Hon sä-
ger att alla ledamöter fick nog av kompetensutslätning under 1970-talet, var 
och en inom sitt professionella område.

Augusta lämnar terapiskolan med motiveringen att tålamodet började 
tryta. Hon lider av att inte kunna vara vänlig då hon gång på gång får sam-
ma frågor om innehåll och struktur på skolan. Hon tar en sabbatstermin, en 
skrivtermin på folkhögskola. Till våren erbjuds hon en halvtidstjänst som 
speciallärare på grundskolans högstadium i en innerstadskola. Augusta ifrå-
gasätter här skolans kod när det gäller särskilda undervisningsgrupper. Hon 
är kritisk mot att behöva undervisa en liten grupp pojkar i svenska där 
kriteriet för särskiljande är att de ”är fåniga mot läraren”. 

Efter en termin börjar Augusta arbeta i lärarutbildningen samtidigt som 
hon erbjuds handledaruppdrag inom specialskolans rektorsområde motsva-
rande en halv tjänst. Hon har då redan då genomfört två handledningsupp-
drag: ett på en integrerad skola/behandlingsinstitution och ett annat med en 
grupp speciallärare i en annan kommun.  

Augusta tror att hon inte kommer att arbeta mer med grundskoleelever. 
Hon vill inte heller vara arbetsledare. 

Gigi
Och där tror jag, ja med en gång kände jag att jag hade en 
liten kille i klassen som var den här killen som alla skollä-
rare tyckte i skolan att: åh han är så bökig; gör dig av med 
honom. Och jag kände: neej, varför ska han försvinna för? 

                                             
274 Landstinget och Stockholms skolförvaltning. 



125

Han hade det stökigt hemma och så här och jag.. ja på något 
sätt i alla fall så kände jag att han fixade det där, vi fixade 
det tillsammans om jag säger så. Så han gick kvar i klassen 
med litet extra stöd här och där. Och jag har träffat honom 
på senare år och ja, det hade fixat sig för honom. 

Gigis berättelse börjar direkt efter gymnasietiden. Hon har en dröm om att 
läsa franska men föräldrarna trycker på att hon skall utbilda sig till lågsta-
dielärare. Hon söker, kommer in och blir besviken till att börja med men 
trivs bättre och bättre och får goda vitsord. Redan efter en termin som lära-
re hoppar hon av och åker till Frankrike. Efter sin frigörande utflykt åter-
vänder hon hem och arbetar tre år på lågstadiet i en västerortsskola. Här 
möter hon den traditionella skolkoden när det gäller stökiga pojkar som 
beskrivs i det inledande citatet. Hon ser också att pojken med hennes hjälp 
kan klara av att gå i klassen.

Gigi byter arbetsplats och tjänstgör några år i en innerstadsskola. Hon 
föder barn och läser 40 poäng i pedagogik under mammaledigheten. Hon 
tvekar att gå tillbaka till läraryrket eftersom studierna har varit roliga och 
givande. Hon får planer på att utbilda sig antingen till psykolog eller till 
socionom, söker till socialhögskolan men kommer inte in. Därmed blir hon 
tvungen att bestämma sig om hon skall fortsätta arbeta som lärare eller inte. 
Hon går tillbaka till sin lärartjänst i samma skola. Hon antas som reserv på 
Socialhögskolan men avstår och fortsätter att arbeta som lärare. Samma år 
söker hon till speciallärarutbildningen och här kommer hon in direkt. Ut-
bildningen ”stämmer” för henne, hon är mycket nöjd. Olika lärare komplet-
terar varandra här och diskussioner och skrivande ser hon som gynnsamma 
nymodigheter i lärarutbildningssammanhang.  

Efter speciallärarutbildningen ”prövar” Gigi på olika specialundervis-
ningssammanhang: terapiskola, särskild undervisningsgrupp med zigenska 
elever och skoldaghem. Under skoldaghemsperioden erfar hon två mycket 
olika undervisningsmiljöer samtidigt då hon arbetar halvtid på vardera stäl-
let. Klimaten beskriver hon som ”natt och dag” såväl bland barnen som i 
personalgruppen. Gigi beskriver det lärorika som kontrasterande människo-
synsaspekter. B är ett ställe med ett varmt klimat, man bryr sig om barnen 
och det finns ett samarbete mellan personalen. Man ställer upp för varann, 
det kändes i luften. På B gavs också handledning till personalen. På A 
fanns en föreståndare som var väldigt nyckfull och ibland kunde få utbrott. 
Det hände att han smällde till ett barn och han mobbade även en lärare. 
Gigi var ofta med henne i klassen och försökte motverka utfrysningspro-
cessen genom samtal med henne efter dagens arbete. 
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Under åren efter speciallärarutbildningen har Gigi fått handledning hela 
perioden med undantag av en termin med de zigenska eleverna.  

Gigi trivs med de stökiga ungarna. Lusten att hitta öppningar utmanar 
henne. Bråk kräver nya lösningar och hon tycker om att känna att hennes 
pedagogiska kapacitet ställs på sin spets.

När hennes egna barn är små har Gigi 75 procents tjänst. Hon blir tillfrå-
gad om hon vill arbeta i samverkansklass275 – en nykonstruerad form av 
särskild undervisningsgrupp och säger ja. Här upplever hon en professio-
nell helhet kring barnen som fångar upp och ger pedagogiskt stöd till ele-
ver, föräldrar och lärare parallellt. Helheten beskriver hon som ett samarbe-
te med förskollärare samt tillgång till en psykolog, en psykiater, och samar-
bete med PBU. Här möter också Gigi (kanske) sin hittills största utmaning, 
pedagogiskt arbete med en mycket utagerande pojke. Hon beskriver honom 
som ”en liten gorilla ... liten, starkt omnipotent var han. Varenda dag satt vi 
nästan på honom båda två för att han var så enormt aggressiv och impuls-
driven.” Så småningom invaderar arbetet hennes liv. Hon kan inte koppla 
av när hon kommer hem och hon ”blir hopplös” för sin man och sina vän-
ner genom att ständigt att tala om arbetet och barnen där. Hon går i psyko-
analys i tre och ett halvt år vilket hon säger är det bästa hon gjort i sitt liv. 
Erfarenheten hjälper henne att ”ta reda på vad mina behov var, vad som 
fanns inuti mig” och att ”sätta gränser på ett annat sätt” genom att ”inte 
blanda ihop mig med barnen”.    

Gigi arbetar åtta år i samverkansklass och får parallellt med psykoanaly-
sen egen handledning under alla åren i arbetet. Hon menar att det var en 
hjälp hela tiden. Samtidigt går Gigi under ett år en 10-poängskurs på hel-
gerna om barn och ungdomar med psykos som hon bygger på med ytterli-
gare 10 poäng året därpå. Hon blir mer och mer intresserad och läser myck-
et. Under det åttonde året i samverkansklassen får Gigi en fråga om hon vill 
börja arbeta med arabiska flyktingbarn, en för henne ny och spännande ut-
maning. 

Tillsammans med en arabisk lärare bygger Gigi upp den nya verksamhe-
ten och gör det utifrån modellen ”samverkansklass”. Hon får under den här 
perioden erfarenheter av, som jag ser det, interkulturell handledning efter-
som handledningen ges av såväl en arabisk som en svensk handledare. Ef-
ter några år i den arabisktalande gruppen söker Gigi till Barbro Wikings 
grundkurs i praktisk psykologi som ges som fortbildningskurs vid Lärar-
högskolan. Kursmönstret att skriva om en elev känner Gigi igen från kursen 
om barn och ungdomar med psykos. Här möter hon ett nytt och ”nyttigt” 

                                             
275 Samverkansklass var en typ av särskild undervisningsgrupp som inrättades i Stock-
holm under 1980-talet bland annat för elever som fått neuropsykiatriska diagnoser. 
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sätt att se och skriva om sin arabiske elev: utgångspunkten i jag-funktioner. 
När sedan Barbro Wiking tar kontakt med Gigi och frågar om hon har lust 
att gå en handledarutbildning säger hon ja för att det låter spännande trots 
att hon aldrig haft en tanke på en sådan bana.

Agnes
… jag har alltid varit intresserad av barn med särskilda behov. Det 
har varit en utmaning … alltså det har funnits med alltid. Den för-
sta pojken som jag kommer ihåg som utmanade mig det var när 
(jag) var på min första tjänst … jag var gravid och han sparkade 
mig i magen (skrattar). Men det blir … man får en särskild känsla 
för de där barnen och det har jag alltid haft. Jag fick ofta sådana 
här barn under min lågstadielärartid. 

Agnes bestämmer sig mycket tidigt för att bli lärare. Redan i småskolan får 
hon starka intryck av en god skolmiljö. Hon går i en liten B-skola och har 
en älskad fröken som förebild. Hon håller fast vid sitt tidiga beslut och upp-
lever aldrig någon tvekan i yrkesvalet. Efter avslutade studier kommer hon 
direkt in på småskollärarseminariet. Hon söker sedan och får direkt en låg-
stadielärartjänst i sin kommun där hon stannar tjugo år. Under åren utveck-
las en särskild känsla för de utmanande eleverna. Hon tar gärna emot utma-
ningarna men känner samtidigt av ensamheten i arbetet. Hon vill ha en lä-
rarkollega att diskutera med. Ensamheten finns där även om eleverna ibland 
får extra hjälp av någon annan lärare eller har en elevassistent.

Efter tjugo år känner Agnes fortfarande lust inför sitt arbete som 
lågstadielärare. Vad hon nu efterlyser är formell utbildning som direkt rör 
hennes elever ‘”med behov av särskilt stöd”. Hon går ett år på 
speciallärarlinjen och väljer att göra ett specialarbete kring barn med socio-
emotionella störningar och praktiserar under utbildningsåret på 
skoldaghem. Här får hon tursamt en tjänst direkt efter 
speciallärarutbildningen. Hon känner miljön på skoldaghemmet och går in i 
en lagarbetsfunktion som hon önskar sig. Arbetet på skoldaghemmet har 
två viktiga poänger för Agnes: inriktningen mot det nära föräldraarbetet 
och målet att barnet skulle tillbaka till sin ”vanliga” skola.

Den kollektiva värdegrunden kring innehållet i skolarbetet, familjearbe-
tet och elevens retur till hemskolan blir ett specialpedagogiskt kunskapsom-
råde som Agnes tillsammans med sina kollegor blir kända för och de blir 
efterfrågade i kommunen. Personalstyrkan på skoldaghemmet är hög i bör-
jan av 1980-talet och möjliggör kunskapsspridning utan att det inre arbetet 
på skoldaghemmet störs på grund av tillfälliga omdisponeringar i personal-
styrkan. Agnes börjar tidigt följa med skoldaghemsföreståndaren på studie-
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dagar där de berättar för andra lärare om sina yrkeserfarenheter. Genom att 
”stå på gräsrötterna själv och vara i arbetet” lägger hon pedagogiska grund-
stenar för sitt handledarskap. Hon och kollegan visar hur de använder sig 
själva som arbetsredskap, ”vad man kan göra och vad man kan översätta 
även i en vanlig klass”. Hon delar med sig av sina erfarenheter.   

Agnes kommer i kontakt med Barbro Wiking året innan hon utbildar sig 
till speciallärare. Båda deltar i ett radioprogram för lärare och träffas under 
inspelningen. Barbro Wiking gör ett starkt intryck på Agnes. Agnes säger 
att hon på den tiden inte var en person som hade så lätt för sig att göra PR 
för sig själv, hon var tidigare lite orolig att gå ut i grupp. Men Barbro Wi-
king gav henne erkännande. Hon sa: ”Ja men du säger bra saker, Det är 
synd att du säger dem så lite”.

Agnes möter sedan Barbro Wiking igen under speciallärarutbildningen 
och deltar efter utbildningen i grundkursen i praktisk psykologi för lärare. 
Här får hon handledning på arbetet med en elev på skoldaghemmet. Barbro 
frågar sedan om hon vill delta i en pilotutbildning i handledning för lärarut-
bildarna på speciallärlinjen. Deltagandet i pilotutbildningen utgör ett avgö-
rande moment för Agnes att utan samarbetspartner ge sig in i handledarrol-
len. Hon ger sig in på darrande knän.

I utbildningen diskuteras ofta om det är psykologer och/eller speciallära-
re som skall handleda utifrån just denna modell. Diskussionerna rörde ock-
så modellens struktur. Deltagandet i pilotutbildningen betyder mycket för 
Agnes. Hon har tillägnat sig en strukturerad modell som hon vill pröva. 

Inez
75 barn och sex monster. Förstår du hur de märktes på sko-
lan? När de dessutom var överåriga. En tjej var 13 år och 
hade bröst, som var jättestora. Och var jättekonstig och sa 
fula ord och på den tiden sa inte barn kuk och fitta i den där 
skolan. Det var bara de här som gjorde det. Det var så för-
skräckligt med barn som gjorde det. Oj, dom stod där. 
Mammorna tittade storögt på de små krakarna. Det var väl 
ingen som hade tänkt på att de inte passade in. Dom tänkte 
väl … ja såna här barn dom skall gå i en liten skola. Dom 
skall gå i en liten idyllisk skola så blir de nog snälla små 
barn om de får vara i en idyll. Så har man ju tänkt fast det 
är ju fel. Det går ju inte att slänga in de där i någon idyll. 
De var ju inget idylliska. Det var ju tur för de andra barnen 
egentligen att dom fanns där men den var ju inte till för 
dem. Skolmiljön hade ingenting att ge de här eleverna mer 
än att bara spegla dem som monster. 
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Inez berättelse går tillbaka till 10-årsåldern då hon flyttar från en landsorts-
stad till en söderförort i Stockholm. Här bor akademiker som föräldrarna 
tycker är ”fina men trögtänkta”. Inez går på gymnasiets latinlinje därför det 
skulle alla flickor göra. Hon är duktig i latin och det ger henne självkänsla 
och status. Ändå funderar hon efter studentexamen på att komplettera sitt 
studentbetyg med matematik, fysik och kemi som hon varit duktig i under 
realskoletiden men läser i stället statistik och vikarierar i en skola i den all-
deles nya förorten Farsta. Hon får en inkomstkälla och erfar att hon får ele-
verna att sitta i bänkarna. Hon ”halkar in” på lärarutbildningen eftersom. 
Hon ser inte folkskollärarutbildningen som ett yrkesval utan en träning som 
bekräftar erfarenheter hon redan hade men som framför allt erbjuder möj-
ligheten att flytta hemifrån. Hennes starkaste minne från seminariet är en 
religionslärare som lärde ut hur man med suggestion, ljud och bilder skulle 
bygga upp en berättelse för barn. Hans ”metod” fick henne att mobilisera 
och samtidigt känna den egna ”kicken” i att tillsammans med barnet leda 
berättelsen framåt. 

Under utbildningen vikarierar Inez varje lördag i Stockholm. Efter skol-
arbetet åker hon ut till Bromma flygplats och arbetar i NK:s presentaffär. 
När hon är färdig med studierna är det gott om arbetstillfällen. Hon ringer 
runt tills hon får tjänst och tjänstebostad. Nu när hon är ”färdig lärare” stö-
ter hon på problem. En inflyttande pojke vänder upp och ner på arbetet i 
klassen. Inez trodde att om de andra barnen gillade honom tillräckligt 
mycket så skulle han bli ”en snäll pojke” och det blev han inte. Inez tar sig 
ur problemet genom att flytta därifrån och flytta ihop med sin blivande 
man. Med sig bär hon en bild av att bli bedömd och sedd som misslyckad. 

Hon bor nu och arbetar i en innerstadsdel som till skillnad mot den tidi-
gare förorten beskrivs som ett ganska tungt område. Här finns många barn i 
svårigheter och hon upplever arbetet enklare än i den ”fina” förortsklassen 
med den ”fula gossen Ruda”. Efter ett år får hon sitt första barn och tar se-
dan en ny klass och föder snart ännu ett barn. Engagemanget i de egna bar-
nen ger avstånd till arbetet och självförtroendet kommer tillbaka. Med två 
små barn följer halvtidsarbete för Inez och ny tjänst i en norrförort. Hon 
upplever att läraren hon samarbetar med har ”stora pedagogiska svårighe-
ter” och det fungerar väldigt olika under deras lektioner. Att snabbt komma 
hem till de egna barnen uppväger dock detta bekymmer. När barnen blir 
äldre och får daghemsplats återgår hon till heltidsarbete och får en mellan-
stadietjänst i en mycket liten ”traditionell” skola i en västerförort.

1970-talets ideologiska skoldebatt och förändringsiver gör Inez verkligt 
yrkesintresserad. Barnen är större och Inez ägnar sig åt mer och åt sitt arbe-
te. Hon läser och tar del i skolpolitiska projekt och är med på seminarier 
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kring Freinets och Steiners pedagogiker. Det finns gott om pengar i skolan 
och Inez blir skickad på kurser på pensionat. Hon kommer hemifrån och in 
i dramatikens, psykologins och gruppdynamikens värld. En dramatikkurs i 
Trosa är den upplevelse hon tror initierade hennes intresse för handledning. 
Den får henne att ”sluta att vara småbarnsmamma” och att uppleva lust i 
övningar och möten med andra pedagoger. Hon tar intryck av äldre ”kloka 
och förståndiga” kvinnor. Hon är också med om dramatikkurser som spårar 
ur till ett mellanting mellan ”kvacksalverigruppdynamik” och gruppterapi. 
Hon säger att det var tur att hon överhuvudtaget överlevde det hon utsattes 
för då. Samtidigt lärde hon sig att skilja mellan pedagogiskt ont och gott. 
Det goda var de samtal som fördes om klassrumsarbetet i dessa grupper och 
det onda var urspårningarna i de alltför privata sfärerna.

När äldsta barnet börjar skolan tänker Inez att hon måste hjälpa henne. 
Hon tar tjänstledigt och läser pedagogik ett år på universitetet när det är 
”som halvgalnast där” vilket hon uppskattade. Tillsammans med en special-
lärare skriver hon en uppsats om organisation och kommunikation inom ett 
proggmusikföretag. Efter pedagogikåret arbetar Inez med klass igen och 
upptäcker nu att hon ledsnat. Hon vill göra något annat. I en samtalsgrupp 
kring den praktiska verksamheten i skolan inspireras Inez av (hand)ledaren 
som är föreståndare på en terapiskola. Samtalen väckte en lust att arbeta i 
par. Inez får en idé om att starta en klass tillsammans med en annan lärare 
och ta in elever från ett behandlingshem som ligger inom skolans upptag-
ningsområde. Enligt Inez förstod inte rektorn den pedagogiska idén med 
integrering men medverkade till att extra resurser tillfördes skolan. Det 
kommer en elev från behandlingshemmet till klassen. Elevens mamma bry-
ter med vården på behandlingshemmet och har inledningsvis kontakt med 
PBU men tackar också nej till fortsatt kontakt med denna institution. I stäl-
let får lärarna handledning från PBU på skolarbetet med pojken. Den hand-
ledning Inez och kollegan får upplever hon som ”väldigt bekräftande” vil-
ket gjorde att samarbetet kring pojken i klassen kändes ”döroligt”. Handle-
daren får ”på något skickligt sätt” Inez och kollegan att begripa att det var 
pojken de skulle arbeta med och att inte försöka ändra på mamman även 
om de tyckte att hennes bundenhet till pojken kunde ta sig mycket konstiga 
uttryck. Handledarens insats bidrar till att utveckla lärarnas lust till pedago-
gik utan att de hade någon särskild teori för det annat än drivkraften att 
göra det tillsammans med kollegan. 

Inez föder sitt tredje barn och kommer tillbaka till klassen efter en ter-
min. Då har resurserna skurits ned men trots att hon får en halvtidstjänst 
vill hon fortsätta med samarbetet med kollegan. Handledningen från PBU 
fortsätter och hennes uppmuntran är viktig för Inez. Hon förstår också sena-
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re att det är ett nytt sätt för den handledande terapeuten att arbeta på. Ge-
nom att handleda lärarna kunde terapeuten hjälpa det här barnet eftersom 
PBU-kontakten avbrutits av mamman. Lärarna blir ombedda att skriva om 
sitt arbete i Läroplansdebatt.276 Skrivandet gör det möjligt för båda lärarna 
att reflektera tillsammans kring helheten i integrationsarbetet. Alla ”skoj-
kurser” de hade gått i gruppdynamik och alla ”underligheterna” de hade 
varit med om bildar kunskap som finns där och som de själva får de syn på 
i skrivandet. Erfarenheten av värdet att inte bara behöva vara snäll blir syn-
liggjord och förmedlas till andra lärare. 

Inez och hennes kollega arbetar med musikaler och utställningar och 
föräldrarna är förtjusta. De får timmar för att följa klassen på högstadiet. 
Deras pedagogik krockar då med högstadielärarnas. Eleverna känner sig 
barnsligt behandlade av sina mellanstadielärare och vill inte längre skriva 
egna böcker i samhällskunskap. De vill lyssna och fylla i blåstenciler eller 
övningsuppgifter i böcker. Också rektorn intervenerar när lärarna tycker att 
eleverna är alltför kritiska. Inez och kollegan upplever starkt motstånd mot 
i sin demokratiska fostran och avbryter till julen sitt arbete på högstadiet. 
Inez ser sig om efter ett nytt halvtidsarbete och börjar arbeta i en särskild 
undervisningsgrupp för sex barn som är placerade på behandlingshemmet. 
Till att börja med får hon arbeta tillsammans med en lärare som har lång 
erfarenhet på stället. Hon lär Inez ”tabbarna”, till exempel att inte busa eller 
skoja med eleverna, för då skulle det spåra ur totalt. Inez ser sin nya kolle-
gas styrning som vägledning och stöd vilket gjorde att hon skaffade sig 
kunskaper om arbetssätt och arbetsformer fortare. Hon erfar också att kol-
legan tycker att det är roligt att förmedla det hon kan. Inez får också extern 
handledning där lärarna tar upp vardagssituationer och där det är rätt litet 
teorier. Mer teori får Inez genom behandlingspersonalens analyser av bar-
nen vid deras gemensamma konferenser. Hon hör dock aldrig talas om neu-
rologiska skador, något som hon i efterhand tror att flera av eleverna hade.

Kliniken är inhyst i ett rum i en liten barackskola med få klasser. Det in-
ledande citatet till Inez berättelse illustrerar att de sex barnen är mycket 
”ovanliga” elever, men Inez lär sig allt mer att stå ut med hur barnet har 
det; att godkänna vad det har för föräldrar och behålla respekten för dem 
för att kunna arbeta vidare med dem. Hon finner så småningom en hemvist 
för sin lekfulla ”tokighet” hon har med sig från sin uppväxt. Hon säger att 
hon är stresstålig i barnarbete, gillar när det kärvar till sig och arbetar ut-
ifrån en pedagogisk huvudidé med kreativa krokvägar. Men idén om integ-

                                             
276 En tidskrift som gavs ut av Skolöverstyrelsen. 
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ration slår fel. Det som ser ut att vara en idealisk skolmiljö utgör istället en 
idyll för de redan idealiska.

Erfarenheten av det tidigare lyckade integrationsarbetet med mellansta-
diepojken får Inez att tro på möjligheten till en integrationsprocess på mer 
lika villkor i en större skola där kontexten tillåter eleverna att vara mer små 
än stora för sin ålder. Genom det egna initiativet till att flytta elevgruppen 
fjärmar sig samtidigt lärarna från behandlingshemmet. De får ändå extern-
handledning i sitt arbete. Lärarmedarbetaren vidareutbildar sig under några 
år till terapeut och lämnar samarbetet för att arbeta som vanlig speciallärare 
men också med eget patientarbete. Inez får till att börja med nya medarbe-
tare i skolan som inte har kunskaper och färdigheter som den tidigare kol-
legan. När hon får en kvalificerad ny medarbetare ökar lusten till arbetet 
med eleverna trots att Inez känner att hon växer om behandlingshemmets 
personal då den byts ut. Respekten för behandlingsarbetet naggas i kanten 
och påverkar alltmer arbetssituationen. Inez slutar och blir ”vanlig special-
lärare” i grundskolan.

Mia
Jag hade ju jobbat i norra Botkyrka och tyckt att det var 
bara för tufft och för ensamt. Jag tyckte att det där stämde 
ju. Det där hade man ju behövt kände jag. Få stöd och hjälp 
och ha någon att prata om de här ungarna med. Ja så jag tog 
verkligen till mig det när hon berättade om det.  

Mia utbildar sig till lågstadielärare i Stockholm i början på 1970-talet. Hon 
arbetar nästan tio år i norra Botkyrka. Under slutet av den perioden födde 
hon barn och arbetade deltid som resurslärare eller speciallärare då hon 
gick i tjänst igen. Hon flyttar norrut och får inget nytt arbete i hemkommu-
nen. I grannkommunen får hon tjänst på olika skolor och arbetar med spe-
cialundervisning på mellanstadiet. Hon vill söka till speciallärarutbildning-
en och gör det så snart det är möjligt. Direkt efter utbildningen ”hamnar” 
hon på den specialskola där hon ännu tjänstgör. 

Under speciallärarutbildningen får hon Barbro Wiking som en av sina 
klassföreståndare. Redan då minns Mia att Barbro Wiking talade mycket 
om att lärare ute på skolorna behöver handledning och att erfarna speciallä-
rare skulle utnyttja egen upparbetad kompetens som de förvärvat i svåra 
inlärningssituationer. Som vi kan se av det inledande citatet påminner sig 
Mia sin egen tidiga lärarsituation och delar denna inställning. Hon håller 
kontakten med Barbro Wiking genom att vara med i den så kallade mån-
dagsgruppen, en grupp vars syfte var att motverka utslagningen av lärare i 
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skolan och som Barbro initierat. Mia uppfattar att kontakten med Barbro 
Wiking förstärktes i och med att hon arbetade på den aktuella specialsko-
lan. Hon var också handledare på Mias skola en termin vilket ytterligare 
stärkte kontakten.

Fem år efter speciallärarutbildningen går Mia en två-årig konsultations-
utbildning som var riktad mot lärare. Hela skolan går denna utbildning. 
Hon går också en kurs för elevvårdspersonal på Socialhögskolan tillsam-
mans med kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor. Något senare mö-
ter Mia Barbro Wiking igen. Hon erbjuder henne plats på den påbörjade 
handledarutbildningen på Lärarhögskolan. Mia kompletterar sin speciallä-
rarutbildning med den 30-poängskurs som Lärarhögskolan ger som kom-
plettering till specialpedagogexamen. Hon skriver ett examensarbete om 
handledning.

Hennes egen vilja att gå in i handledningsfunktionen är stark. Den byg-
ger på kontinuerliga erfarenheter av kompetenta handledare från olika pro-
fessioner. Mia har också en positivt laddad föreställning om att pedagog-
handledare är något av godo. Hon har själv haft en pedagog som handleda-
re under flera år och erfarit en skillnad i närhet mellan professionen peda-
gog respektive psykolog. Psykologerna ”lägger det på ett annat plan” efter-
som ”de inte vet hur det är att stå i klassrummet”. Att bli handledd av en 
pedagog har för henne inneburit att den personen vet vad hon pratar om på 
ett annat sätt än psykologen.

Av pedagoghandledaren har hon också lärt sig att skriva ner exakta ytt-
randen som kommer upp i handledningssituationen och datum för utsagan. 
I avslutningssamtalen fick hon dem tillbaka ordagrant av handledaren. 
Denna erfarenhet beskriver hon själv som ”häftig” och är processmarkörer 
hon tar efter i sitt eget handledande. 

Britta
Det slutade ofta med att de var avstängda i alla ämnen så att 
säga: gymnastik, slöjd, musik, hemspråk etcetera. Till slut 
var det kanske bara klassläraren och jag som drog det här 
lasset då. Jag fick jobba så mycket med personalen runt om: 
mattanter, rastvakter eller skolledning eller så. La ner 
mycket arbete liksom på att det skulle fungera. Föräldrarna 
och barnet var mer lättarbetade egentligen än folk runtom. 
Skolan var inte mogen att ta emot de här barnen egentligen 
... integrerat.

Britta börjar sin berättelse med att säga att det var mer av en slump att hon 
blev mellanstadielärare. Hon kunde lika gärna ha blivit socialassistent eller 
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något liknande. Under utbildningen gör Britta sin praktiktermin på en skola 
där allting var stelbent och ”allting redan hade prövats” av en äldre lärarkår. 
Hon blir tveksam till sitt yrkesval och tänker åka utomlands. Genom en 
svägerska får hon höra talas om undervisning av invandrarelever vilket ut-
manar henne. Britta söker en förberedelseklasslärartjänst på mellanstadiet 
och får anställning direkt. 

Skolan är ny och växer. Britta möter barn som hon aldrig sett tidigare. 
Det blir omstörtande för henne. Hon får tänka nytt på många sätt vilket på-
verkar henne professionellt och personligt. Vad hon kan stödja sig på är sin 
egen personlighet, inte det hon hade samlat i pärmarna på utbildningen.  

Mötet med eleverna i förberedelseklasserna blir en vändpunkt för Britta. 
I hennes klass finns barn från marockansk, tunisisk och turkisk landsbygd. 
Lärarutbildningens professionella fundament, en förhållandevis god tro på 
sig själv och därtill en provinsiell uppväxt gör att mötet kan genomföras. 
Hennes uppväxt på bondlandet, som hon själv säger, gjorde att hon till ex-
empel visste vilka gräs man kan äta vilket kanske hemspråkslärarna, som 
hade vuxit upp i storstäder, inte visste. Det här var kunskaper som förenade 
henne och eleverna. Hon tog dem ut till sin pappas bondgård. Och hon för-
stod att de ville lära henne olika saker vid sådana tillfällen. De tjugotre bar-
nen och hon finner varandra rätt så bra trots att de till en början inte har ett 
gemensamt språk.  

Eftersom Britta är en av de första som fått tjänst i skolan får hon också 
erfarenheter av att stödja nyanställda lärare i arbetet. När Britta lotsar in 
sina förberedelseklasselever i den ”vanliga” klassen följer hon med och 
försöker arbeta tillsammans med klasslärarna. Det hon säger och gör har 
som yttersta syfte att lärarna skall förstå eleverna och ge dem stöd. Skolan 
växer vidare och de organisatoriska ramarna ändras. Förberedelseklasserna 
så gott som försvinner på skolan då de stora språkgrupperna bildar ensprå-
kiga klasser. Britta får en samordnad speciallärartjänst på skolan utan att 
vara utbildad. Hon söker till speciallärarutbildningen och kommer in i Upp-
sala. Under utbildningen bekräftas kunskaper hon redan tillägnat sig. Hon 
möter inga nya utmaningar men hennes självförtroende ökar. 

Efter avslutad utbildning går Britta tillbaka till sin gamla skola och arbe-
tar som speciallärare. Hon bygger därefter på sin speciallärarutbildning 
med ytterligare en termin i Stockholm. Med valet att följa inriktningen mot 
komplicerad inlärning följer också en första kontakt med Barbro Wiking. 
Samtidigt bekräftas hennes kunskaper om arbete med ”tokiga ungar” än en 
gång. Hon hade fått möjlighet att sätta sig in och ville gärna ”ha mer av” 
det psykodynamiska synsättet. 
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Efter två terminers utbildning känner sig Britta ”utbildad”. Attraktionen 
till Barbro Wikings kompetens och personlighet gör att hon söker till och 
kommer med på grundkursen i praktisk psykologi för lärare. Reflektionen 
över det egna arbetet öppnar nu dörren till ytterligare en professionell di-
mension, självreflektionen. Att skriva om en elev blir för henne en aha-
upplevelse som får orden att gå in ”under skinnet” och som hon värderar 
mycket högre än att ”läsa en massa böcker”. Tankearbetet kring det egna 
skrivna språket, men också framförandet inför gruppen, medvetandegjorde 
på ett seriöst sätt hennes egen pedagogiska relation till barnet. Hon fick till 
exempel hjälp att plocka bort subjektiva värderingar och fokusera på un-
dervisningen.

Britta arbetar sedan med elever som inte varit välkomna till terapiskolor 
eller skoldaghem eller har föräldrar som inte önskar att deras barn skall gå i 
särskilda skolor. Insikten om miljöns betydelse för elevens utveckling blir 
allt starkare. Förskjutningen från ett individperspektiv gör också att Britta 
alltmer lägger kraft på att påverka sina kollegor. Det inledande citatet är en 
beskrivning av detta arbete. Hon går in och ger stöd och hjälp åt andra vux-
na. Hon gör det på intuition och utifrån en vetskap om att hon samtidigt 
som hon öppnar dialogen också avlastar lärarna i deras arbete. Målet är att 
den vuxne skall utveckla empati för barnet. Hon ger tips och råd om hur 
man kan göra på andra sätt så att relationen mellan den vuxne och eleven 
inte slås sönder. I dessa möten väver hon in sin förförståelse av att den vux-
ne kan bära på en känsla av att ha misslyckats med sin uppgift. Det gäller 
att få dem att förstå att det inte handlar om nederlag utan att få läraren att se 
att eleven inte riktigt orkar och utifrån det hitta vägar att reda ut vad som 
händer. Men hon tycker själv att utredande inte är ”riktigt proffsigt”. Hon 
upplever att det är instabilt och att mandatet inte är formellt; hon ”saknar 
ryggrad”. Hon antyder också en erfarenhet om att insatserna är sköra, att 
allting ”kan krascha” om någon byter tjänst och försvinner.

När jag frågar henne om hon har egna erfarenheter av handledning i sitt 
arbete berättar hon att det är först under grundkursen i praktisk psykologi 
som hon upptäcker vad det kunde ge att ha handledning. Hon har under alla 
år saknat något som hon inte kunnat fråga efter på grund av svårigheten att 
formulera sitt behov. Handledning är inte heller något som ingår i elev-
vårdspersonalens uppgifter på hennes skola. Hon söker därför vid ett tillfäl-
le LUVA-pengar277 för att utveckla en dialog mellan skolpsykologen och 
två klasslärare och sig själv. Pengarna räcker till fem möten. 

                                             
277 LUVA-pengar står för medel för lokalt utvecklingsarbete som riksdagen beslöt om i 
anslutning till regeringens proposition om skolforskning och personalutveckling Olika 
LUVA-projekt har beskrivits i en avhandling av Karin Rönnerman, 1993. 
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Britta är starkt engagerad i arbetet med elever och lärare. Hon tackar där-
för nej till erbjudandet om att delta i handledarutbildningen då Barbro Wi-
king ringer till henne. Hon börjar efter ett år då hennes elever lämnar mel-
lanstadiet och hon börjar med en ny grupp. 

Astrid
Då gick jag där på 27:an och 28:ans avdelningar på (sjuk-
huset) och var med hela dagar och hela nätter. Jag gick med 
en vårdare och var med dessa anorektiska barn och bråkiga 
Ollar. Mycket utagerande barn då … jämt … varenda tim-
me på dygnet och sedan var jag fast för de här, den här ty-
pen av barn helt enkelt.

Astrids berättelse börjar vid hennes första år som småskollärare. Året är 
1953. Hon är 19 år och tycker att arbetet är rätt så jobbigt men vansinnigt 
roligt. I sin första klass lär sig alla elever att läsa och räkna utom en. Hon 
lägger skulden på sin egen insats, ser sig själv som olämplig och är beredd 
att sluta. Då säger någon till henne att det finns psykologer som kunde titta 
på det här barnet. Hon gör så och det visar sig att barnet enligt testet har 
intelligenskvoten 54.

I stället för att sluta som lärare väcks Astrids intresse. Hon erfar att hon 
kan göra mycket för den här eleven under resten av lågstadiet. Med denna 
erfarenhet följer en växande uppmärksamhet för de ovanliga eleverna, ”de 
bråkiga och tokiga ungarna”. Hon tyckte de var spännande, mycket 
spännande och lade ner väldigt mycket arbete på dem. Astrids intresse och 
insatser för bråkstakar uppmärksammas i skolan och hon får ta emot och 
välkomnar fler och fler ”bråkiga Ollar” i sina klasser. Rektorn uppmuntrar 
henne så småningom att vidareutbilda sig till speciallärare vilket hon inte 
tror sig klara av. Men rektorn uppmuntrar henne och hon går med på att ta 
dit kandidater från Lärarhögskolan och känner sig så småningom ”mogen 
att bli speciallärare”. Hon beskriver året på speciallärarutbildningen som 
”ett fantastiskt utvecklingsår”. Hon gör sin praktik och skriver ett speci-
alarbete om barn på en barnpsykiatrisk sjukhusavdelning. 

När Astrid kommer tillbaka till sin skola arbetar hon ett och ett halvt år i 
specialundervisningen. Då ringer man från sjukhuset och frågar om hon vill 
ha arbete på en familjeterapeutisk avdelning. Till skillnad mot i skolan blir 
hon här en teammedlem och sedd som hon säger ”som en professionell 
människa som arbetade med andra professionella människor i ett fantastiskt 
samarbete”. Hon upplever också i teamet en stark entusiasm för att hjälpa 
de här ”tokiga barnen”.  Efter några år går Astrid över på en tjänst på barn-
habiliteringen på samma sjukhus. Nu börjar Astrid att uppfatta mönster 
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bland alla utagerande barn. Barnpsykbarnen, säger hon, hade ofta läs- och 
skrivsvårigheter. Så kommer hon till habiliteringen med barn med MBD-
DAMP-diagnoser och kunde också här se utagerandet och de svåra läs- och 
skrivvårigheterna. Hela tiden tycker Astrid att det ena gick in i det andra 
och påverkade varandra som i en cirkel. Hon prövar sig fram och ser vilka 
sammanvävande effekter hennes pedagogiska ”tåtar” får.   

På barnhabiliteringen närmar sig Astrid tanken på att handleda andra 
vuxna. Sjukhuset går i täten för policyn att arbeta utåtriktat och utifrån en 
helhetssyn på barnet/familjen. Alla som mötte barnet hade också kontakter 
med någon eller några i teamet. Hon börjar nu handleda lärare och försko-
le- och daghemspersonal. Den här handledningen beskriver hon som ”mera 
en pedagogisk handledning” med mycket information om och av utlärning 
av fakta när det gäller MBD-DAMP, det vill säga neurologiska funktions-
hinder.

Arbetet på habiliteringen varar 11 år. De kunskaper Astrid får och som 
gör att hon känner sig professionell är neurologiska och medicinska fakta-
kunskaper som förmedlas inom teamet. Hon vänjer sig också vid generosi-
tet, att teammedlemmarna alltid delar med sig till varandra av nyvunna 
kunskaper och erfarenheter. Utifrån denna kunskapsplattform kan hon ge 
råd och praktiska pedagogiska tips hur man tränar barn som till exempel 
visar stora koncentrationssvårigheter. Astrid problematiserar under den här 
tiden inte själva rådgivandet i sin yrkesfunktion. 

Astrid blir sedan erbjuden och tackar ja till en pedagogkonsulttjänst i X 
kommun där hon skall ge handledning åt lärare i särskilda undervisnings-
grupper för elever som har MBD-DAMP-problematik. När handledningen 
kommer igång visar det sig att elevgrupperna till största delen består av 
utagerande barn där svårigheterna betecknas som psykosociala. Astrid för-
söker med utgångspunkt i en helhetssyn ”avdiagnosticera” och i stället pe-
dagogisera problematiken i handledningsarbetet med lärarna. Under de 
femte året som pedagogkonsult blir Astrid uppringd av Barbro Wiking och 
tillfrågad om hon vill gå handledarutbildningen. Hon tvekar inte en sekund 
eftersom hon nu, efter mer än tio års egen erfarenhet av att handleda, upp-
fattar handledning som konstruktivt och effektivt.  

Rita
Då åkte jag in i hjälpklass utan att fatta var det var men så 
gör jag ju ofta. Men jag känner att det är någonting för mig 
ändå. Jag utsätter mig för att jag vet att det är någonting och 
jag lärde mig mycket. De här barnen lärde mig mycket. Då 
började jag utveckla sluss-tänkandet ... att inte låta de här 
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barnen bara gå i liten grupp utan att ha dem inne med andra 
barn. Jag var så lycklig när jag fick dem att sjunga med en 
annan trea … att de fick vara med andra för de blev ju så 
destruktiva och hade inte modeller. Det var ju bara jag som 
skulle hålla sociala gränser och allt det här med normalite-
ter så jag upptäckte ju att det är ju inte bra att sära på barn.

Ritas berättelse börjar i tonåren. Hon berättar att hon är en ofta anlitad dikt-
uppläsare i offentliga sammanhang ända sedan sjuårsåldern men att hon 
utvecklar denna förmåga som tonåring under ledning av en talpedagog. 
Hon utbildar sig till småskollärare på ett seminarium där hennes intresse för 
muntlig framställning och drama mötte motstånd från flera av lektorerna. 
På seminariet finns ändå en kvinnlig lektor som ger henne uppmuntran un-
der perioden i övningsskolan och där hon prövar på att arbeta med talut-
veckling genom drama-, avspännings- och andningsövningar. Som nyexa-
minerad får Rita ta över den lärartjänst som hennes före detta talpedagog 
lämnar för att bygga upp en ny talpedagogutbildning inom distriktet.  Rita 
vidareutbildar sig så småningom också till talpedagog. 

Efter att ha arbetat några år på alla svenskspråkiga skolor i hemstaden 
möter Rita en svensk man och flyttar med honom till Stockholm. Från sin 
hemstad kommer hon till en miljö där hon får kämpa för att ”bli någon 
igen”. Det tar flera år för Rita att få legitimation som lärare i Sverige. Hon 
får gå till kungs och begära dispens.278 Till att börja med arbetar hon ändå 
som vikarierande talpedagog i en nybyggd högstadieskola. När vikariatet 
tar slut får hon söka sig till ett nytt talpedagogvikariat i en annan kommun 
där hon ambulerar mellan sju skolor. Nu är det slut på talpedagogvikariaten 
och hon vikarierar istället som speciallärare i samma kommun. Hon söker 
till speciallärarutbildningen första gången 1978 och blir antagen. Då är hon 
gravid och skjuter upp utbildningen till 1980. Speciallärarutbildningen 
tycker hon inte ger någon vägvisning för framtiden men erbjuder möjlighe-
ter till många studiebesök i olika undervisningskontexter och berikar hen-
nes poetiska ådra. I en kurs hon uppskattade får de studerande skriva speci-
alarbeten om ”det vi behövde själva”. Rita skriver då ett kompendium om 
sitt liv och illustrerar med dikter.

Efter speciallärarutbildningen återvänder Rita till sin gamla kommun och 
får en speciallärartjänst i en hjälpklass. Praktiken blir en hård prövo- och 
lärotid. Det inledande citatet ger en bild av hennes upplevelser från den 
tiden. Hon känner sig ensam med ”de mycket svåra barnen”, Hon tar egna 
initiativ till integration. Så småningom får hon en nybliven speciallärare till 

                                             
278 Den nordiska lärarkompetensen införs 1985. 
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ny kollega. Med henne kan hon utveckla sina tankar om arbetet. Ett kom-
munalt utvecklingsarbete inom elevvården i kommunen ger samtliga speci-
allärare möjligheter att reflektera kring arbetssätt och arbetsformer. De 
återkommande fortbildningsdagarna utnyttjas till tankeutbyten kring en ny 
speciallärarroll. Rita och kollegan prövar på att handleda egna kollegor. 
Ritas rektor ”går i bräschen”, hon har en plan för vad hon vill, ger klarteck-
en och backar upp försöken till förändring genom att inte lämna dem en-
samma.

Under den kommunala fortbildningsperioden får speciallärarna en före-
läsning om handledning av en gestaltterapeut. Rita och samarbetskollegan 
ber rektorn att få och får fortsättningsvis handledning i sitt skolarbete av 
henne. Rita ansöker till handledarutbildningen genom att själv kontakta 
Barbro Wiking.

Hillevi
Man hade dem den här stunden man hade dem och andra 
hade satt ihop grupperna och nej, det funkade ju inte alltid. 
Det var ju ... tuppar som slogs på en arena och hela den bi-
ten och barn som inte ville ha hjälp. 

I mitten på 1970-talet arbetar Hillevi på lågstadiet och delar klass med en 
annan lärare i ett storklassrum. Hit kommer ibland också specialläraren. I 
den här situationen upptäcker hon hur olika lärarna är, hur de vill gruppera 
barnen och i förhållningssättet till eleverna. Det är i synnerhet en lärares 
föraktfulla sätt att bemöta eleverna som hon inte mäktar att tala med henne 
om. Tillsammans med specialläraren sätter Hillevi igång läsprojekt och nu 
föds också en idé att delge andra lärare erfarenheter av de genomförda pro-
jekten.

Hillevi och klassläraren kommer inte längre överens och Hillevi upple-
ver att hon har svårt att hävda sina åsikter. Samarbetet upplöses genom att 
Rita bestämmer sig för att lämna klasslärarrollen för att i stället pröva på att 
arbeta som resurslärare. På så sätt kommer hon i kontakt med nya lärare. 
Hon får då arbeta med små grupper av elever som andra lärare har satt 
samman. Det fungerar inte alls som den kompensatoriska hjälpsituation det 
är tänkt. I det inledande citatet beskriver Hillevi upplevelsen metaforiskt 
istället som att arbeta med tuppar som slogs på en arena. Istället prövar de 
ett nivågrupperingssystem och låter barnen välja grupper. Hillevi erfar att 
eleverna inte gynnas särskilt av detta, de hade samma jobbiga situation när 
de kom tillbaka till klassrummet. Nivågrupperingssystemet får henne att 
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intressera sig än mer för skillnader i hennes arbetssätt och arbetsformer och 
sådana eleverna möter med klasslärarna.  

Hillevi börjar fundera över hur man samtidigt som man ger barnen hjälp 
kan ge lärarna hjälp. I form av mycket enkla projekt får eleverna i små-
grupperna välja vad de skall arbeta med hos henne. Eleverna fortsätter se-
dan att arbeta kring sitt valda tema i klassen. På så sätt utvecklas också en 
didaktisk samarbetssituation mellan Hillevi och klasslärare kring vissa in-
lärningsområden.  

Eftersom resurstimmarna är begränsade arbetar Hillevi på flera skolor 
samtidigt. Lästräning med alla elever ger henne möjligheter att föra tillbaka 
till klasslärarna vad eleverna ser som svårigheter. Med sina erfarenheter 
från gemensamt vuxenarbete i storklassrummet går hon in med eleverna i 
klassen. Hon avläser så småningom ett intresse för möten hos vissa lärare 
och får en upplevelse av att lärarna inte är sedda i klassrummet.  

De samtal som förs kring den gemensamma planeringen och kring 
gemensamma erfarenheter av situationer kring eleven i klassrummet öppnar 
för icke medvetna handledande samtal.  

När det uppstår bråk eller andra schismer mellan eleverna gör Hillevi 
samma erfarenheter som med arbetssätt och arbetsformer; konfliktlösnings-
arbetet behöver samordnas. När hon tar initiativ till samverkan kring detta 
märker hon en osäkerhet hos några kollegor och går därför in och medver-
kar med sina idéer. Det händer att några kollegor vill samtala efteråt om hur 
de förfarit. Hillevi uppfattar att lärarna tyckte det var skönt att få chans att 
prata om det och de reflekterande samtalen sker så småningom på Hillevis 
initiativ. När arbetsenhetstanken implementeras i skolan är det handledande 
arbetssättet redan naturligt för Hillevi och vissa lärare. Organisationen av 
arbetsenheter och det handledande arbetssättet integreras hand i hand, sakta 
men säkert.  

Som ett led i utvecklingen av elevvårdsarbetet satsar kommunen 1985 på 
fortbildning av speciallärare. Efter fortbildningsåret erbjuds speciallärarna 
att få handledning i sitt arbete. Hillevi tackar ja och får för första gången 
egen handledning under två terminer av en före detta kurator som nu arbe-
tar som organisationskonsult. Hon får handledning i arbetet med sina elever 
men också i samarbetet med andra lärare och ”ser vilken hjälp det var”. 
Under fem år vidareutvecklar Hillevi själv sitt handledande arbetssätt till-
sammans med lärarna. Hillevi begär och får handledning till exempel när 
hon ställs inför svåra samarbetsuppgifter med andra lärare.  

I början av 1990-talet byter Hillevi arbetsplats till en skola i en annan 
kommun. Hennes intention är att arbeta handledande. Men den nya skolan 
präglas av en traditionell syn och hon får börja om igen att bygga upp kol-
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legialt förtroende. Hon möter förväntningar om en kliniklärare och ”läsfrö-
ken” och det tar ett år innan hon kan släppa schemat och börja arbeta klock-
timmar istället för undervisningstimmar. Då frigörs också tid och Hillevi 
börjar med handledande samtal med enstaka eller par av lärare. Inte förrän 
hon påbörjar utbildningen hos Barbro Wiking erbjuder hon handledning i 
grupp.

I sin avrundning av berättelsen sammanfattar Hillevi sin väg mot hand-
ledarskapet med att säga att hon hela tiden har sett att lärare vill tala om 
svårigheter i olika slags möten: prata om barnen, om svåra samtal som de 
ska sitta i, om gruppsamtal och om metodiska frågor men också hur man 
bemöter barnet.  Hur ska jag få barnet att jobba och vad är det som händer 
egentligen?

Anja
Den erfarenhet jag gjorde det var ju det att man kan aldrig 
bli fullärd, för dom här ... jag menar det var ju barn som 
man ständigt, ständigt behövde diskutera med sina kollegor. 
Hur gör vi  och hur skall vi klara av det här och … vilket 
jag tyckte var litet  jobbigt det var alla de här elevvårds-
konferenserna där jag tycker att vi aldrig kom till något re-
sultat någon gång ... utan man kände … mesta tillfredsstäl-
lelsen det var nog i alla fall när man  jobbade med barnen. 
Och det här med elevvårdskonferenser och allt det här ... så 
skulle ... jag hade känslan av att man själv skulle komma 
med lösningen då för att det skulle bli bättre. Och det här 
tyckte jag var litet jobbigt. Det bästa var att diskutera med 
sina speciallärarkollegor och klasslärare naturligtvis. 

Anja skulle egentligen utbilda sig till sjuksköterska. Hennes mamma arbe-
tade i sjukvården och såg det som naturligt att dottern också skulle välja 
denna väg. Så träffade hon sin blivande man som skulle bli lärare och hon 
byter spår och följer hans väg.

Anja utbildar sig till folkskollärare. I fyrtioårsåldern börjar hon fråga sig 
om det inte skulle bli mer än så här att vara lärare och prövar på att arbeta i 
en läsklass279 i sin skola. Här finns färre barn och Anja får möjlighet att 
ägna sig mer ”åt varje barn personligt”. I läsklassen möter hon barn som 
inte klasslärarna klarar av och ”som inte passade in någonstans”. I den för-
sta klassen blev det bara pojkar. Det kom en flicka men henne placerade de 

                                             
279 Läsklasser ingick i specialundervisningsorganisationen innan den upphävdes vid infö-
randet av Lgr 80. 
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om eftersom det var besvärligt för henne att vara ensam med de sju stökiga 
pojkarna. Anja upptäckte nu varje barns problematik och vill lära sig mer.

Möjligheten att gå speciallärarutbildningen med B-avdrag hägrar och 
hon tar chansen att gå den. Under året på speciallärarutbildningen möter 
hon Barbro Wiking för första gången. Hon är ovan att läsa facklitteratur 
och det tar emot att läsa sig till erfarenhetsfördjupning. Seminarieformen 
passade henne bättre. Hon har roligt men undrar efteråt vad hon lärt sig. 
Efter utbildningen har Anja försökt ”hålla igång litet” med facklitteratur 
men det har blivit väldigt litet när hon tänker tillbaka. Hon önskar att hon 
hade kunnat läsa mycket mer.  

Anja får nu en speciallärartjänst i sin hemkommun och beskriver sin si-
tuation som mycket förmånlig. Det var gott om special(klass)lärare på sko-
lan där hon arbetade. De bildade team och hade ett gott samarbete. Kärnan 
av mening får hon i arbetet med barnen. Lösningar på problem får hon själv 
fundera ut och dem bollar hon med sina kollegor. I det inledande citatet 
beskriver Anja en ofruktbar upplevelse av de obligatoriska elevvårdskonfe-
renserna kring eleverna. 

Speciallärarna samlas frivilligt i en samtalsgrupp i skolan och ibland 
träffar man också speciallärare från andra skolor i kommunen. De är måna 
om att samtala om eleverna vid stadieövergångarna. I dessa gruppsamtal 
ger lärarna varandra idéer och diskuterar problem.  

Mest givande var ändå samtalen med kollegorna menar Anja. Genom 
dem kunde lärarna gå samman och påverka skolledningen. När jag frågar 
Anja om skillnaden mellan dessa samtalsgrupper och handledningsgruppen
lyfter hon fram avsaknaden av ledning och struktur i samtalsgrupperna och 
att man i handledning också ser på relationen mellan läraren och eleven 
vilket inte talades om i deras samtalsgrupper. 

Under tiden man förespråkar öppna skolor för hon en kamp med rektor 
om ett arbetsrum vid sidan av det öppna mediateket som inte ger möjlighet 
till koncentration för alla elever. Tillsammans med en kollega går hon till 
skoldirektören med sitt krav och hon bygger väggar med eleverna för att de 
ska få avskildhet och lugn.

Anja får så småningom en ny funktion som samordnande speciallärare. 
Nu får hon arbeta i arbetslag vilket hon känner varmt för eftersom hon tror 
på integration, vilket för henne är detsamma som möjligheten av förebilder 
av andra barn. 

Mot slutet av Anjas mer än fyrtioåriga yrkesverksamma period har ar-
betslaget på skolan utvecklat flexibla gruppkonstellationer i vilka Anjas 
arbetsuppgifter ingår. Ibland kommer lärarkandidater till skolan som inter-
vjuar Anja om hennes arbete. Dessa intervjuer utmynnar i diskussioner som 
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Anja ser som givande för sin egen del. Till skolan kommer en dag Agnes 
och en manlig kollega som ska börja en handledarutbildning och som vill 
ha en grupp lärare att handleda. Anja och några medarbetare anmäler sitt 
intresse, Anja med tankar om att handledningsformen kanske kan ge henne 
möjligheter att utnyttja sin erfarenhet. Året i handledningsgruppen med A 
och B får Anja att ”vakna litet”. Hon får berätta om vissa elever, ”dra fram 
sina erfarenheter”, redogöra för vad hon gjorde tillsammans med dem och 
hur det kändes att lyckas eller misslyckas i detta. Hon ser detta ”uppvak-
nande” som en ny dimension i sitt arbete och som hon införlivat i sin egen 
handledargestalt.

Anja kontaktar Agnes och intervjuar henne om handledarutbildningen.
Agnes förmedlar sedan Anjas önskan om en plats inför nästa utbildnings-
omgång till Barbro Wiking. 
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7. Upplevelseteman i informanternas 
handledning

I detta avsnitt presenteras resultaten av den fenomenologiska analysens sis-
ta steg: den generella beskrivningen av hur handledarna ser på sitt arbets-
sätt, sin ”metod”.  

Här redovisas sex upplevelseteman, när det gäller informanternas hand-
ledarskap. De sex temana innehåller en beskrivning av till synes solida 
delmeningar, det vill säga möjliga, tänkbara tyngdpunkter i den specialpe-
dagogiska handledningsfunktionens mångfald och komplexitet.  

Innan vi ger oss in i vävens knutar ges nedan en översikt över de tyngd-
punkter jag arbetat mig fram till. 
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1. Dialogiskt här-och nu-tema 
• vara i nuet 
• tankeskärpa och energi 
• lyssna i stället för att ge råd 
• engagemang och delaktighet 
• är man inte berörd så blir det ing-
enting
• det är i flödet man ser

4. Reflekterande-självfostrande
tema

• man blir aldrig färdig 
• följa en modell men vara sig själv 
• självreflektion 

2. Relationellt tema 
• uppmuntra läraren att lära känna 
barnet
• ge läraren fäste genom att sätta fo-
kus på barnet 
• stärka lärarens person 
• lyssna, glädja och bekräfta 
• få lärarnas önskemål till mötes 

5. Förändringstema
• få fjällen att falla från ögonen 
• få de handledda att se läraruppdra-
get
• arbeta för fördragsamhet 
• initiera kritisk granskning 
• språkrör för barnet 
• nytt språk ger nya insikter 
• slussa in lärare i en organisations-
kultur
• de ska få komma med sina olikhe-
ter
• skapa tid och rum för samtal i or-
ganisationen

3. Didaktiskt ”tekniskt” tema 
• skapa energi 
• exponera inre bilder 
• hålla fast i det torra, sakliga 
• teorier i bakfickan 
• pedagogiskt hantverk med verktyg 
• använda kroppen som sinne och 
språk
• anpassad rådgivning 
• öppenhet för olika handledningsni-
våer

6. Ledningstema 
• leda en diskussion med barnet som 
utgångspunkt
• ledaren håller i ramarna; gruppen 
svarar för innehåll och utförande 
• värna om gruppen 
• leda till samverkan 
• ansvara för kollegialt lärande 

Figur 9. Upplevelseteman och aspekter i informanternas handledning. 

Innan läsaren går in i redovisningen behöver de kommande beskrivande 
citaten kommenteras. Varje citat avslutas med en parentes i vilken anges en 
beteckning, till exempel (3; 28), vilket betyder att det är den tredje infor-
manten som talar, det vill säga Agnes. Talet efter semikolon betyder att det 
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är den meningsbärande enheten 28 som använts för att illustrera en viss 
aspekt.

Dialogiskt här-och-nu-tema 

Det dialogiska här-och-nu-temat karakteriseras av en medvetenhet om situ-
ationens betydelse och betydelsen av dialogiciteten genom den egna och de 
andras närvaro i rummet. 

Följande aspekter slår an tonen inom detta tema: 
• vara i nuet 
• tankeskärpa och energi 
• lyssna i stället för att ge råd 
• engagemang och delaktighet 
• är man inte berörd så blir det ingenting 
• det är i flödet man ser 

Vara i nuet 

Att vara i nuet är knutet till när-varo, att vara nära, i tid och rum. Handleda-
ren finns där för den andre, den handledda.

Att utgå från en skriven eller muntlig fallbeskrivning genererar två olika 
former av hjälp i handledning menar Agnes. Det skrivna ger mer distans, 
det ger upphov till mer förberedande tankearbete medan den muntliga mer 
handlar om närhet, att kunna bemöta direkt. 

Men det andra (att inte utgå från ett nedskrivet "fall", min anm.) det blir ju 
mera i stunden, att kunna ge den rätta hjälpen i stunden. Det är på två olika 
sätt på nåt sätt. (3; 24) 

För Agnes passar den muntliga, direkta handledningen bättre. Men hon är 
medveten om sin begränsade förmåga att hålla nere takten i handlednings-
aktiviteten. Hon tycker att hon har för bråttom. Det hör ihop med hennes 
person menar hon. Hon skulle vilja stanna upp mer i samtalet runt en situa-
tion.

Att ta det lugnt är det viktigaste. Jag har lätt för bråttom. Jag får försöka 
tänka på det hela tiden. Det är att fråga vidare. Det är också inte så enkelt, 
utan bara säga att man förstår och sen kanske jag inte förstår riktigt - utan 
fråga tillbaka. Hur gjorde du då och vad tänkte du då och så här. Det försö-
ker jag göra. (3; 36-37) 
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Den starka vikten av närvaro, ett bistående som kan tyckas närma sig den 
terapeutiska relationen skapar hon själv distans till.

Det gäller att vara närvarande, totalt närvarande i situationen och liksom 
handla på intuition och sen efteråt gå och sätta sig och reflektera över: vad 
var det jag gjorde egentligen? (3; 35) 

För henne räcker det inte att empatiskt bara säga att hon förstår den hand-
leddes bekymmer. Det gäller att fråga om agerandet och tanken bakom. 
Hon försöker men ibland kan det vara svårt att hitta "rätt" fråga. Hon håller 
på att förbättra sitt sätt att ställa frågor, själva tekniken. Framför allt vill 
hon bli bättre på att ställa frågor som öppnar upp och frågor som leder vida-
re.

Men grejen är ju att försöka att, jag menar det här är ju svårigheten i det här 
jobbet att inte prata för mycket, att lyssna in, att verkligen stanna upp och 
vara lugn och inte bli skärrad utan verkligen låta dom få komma och det är 
ju det som är svårt. (3; 34) 

Tankeskärpa och energi 

Ibland tycks krävas optimal koncentration för att få grepp om handled-
ningssituationen. Enligt Mia måste man vara pigg och totalt närvarande när 
man ger handledning. Hon kan inte heller handleda om hon är det minsta 
upptagen av annat än det gruppen vill ha handledning på. Hon menar att 
hon också hela tiden behöver tänka på att anpassa frågetekniken i stunden 
och hålla sig inom gränsen för att inte bli sårande samtidigt som hon skall 
uppfatta och rätt tolka kroppsspråk och ljud från deltagarna för att förstå 
signaler till hur hon ska gå vidare. 

Och det är värdelöst att åka iväg och handleda om man inte liksom känner 
att man är ... jag tycker att man ska vara hundraprocentigt alert. Det är alltså 
det ... den kvällen innan jag ska ha handledning (handleda), så går jag upp i 
varv alltså, och nu måste jag anstränga mig, nu måste jag det och det ... nu 
måste jag. Jag tycker att det är en otrolig tankeskärpa som man ska ha den 
här en och en halv timmen liksom för att kolla vad som händer och ställa 
rätt frågor och liksom inte trampa nån på tån nånstans. Och snappa upp vad 
som händer i rummet ... och var det någon som var tyst och hur kan jag dra 
ner. (5; 87) 

Mia laddar upp inför varje handledningstillfälle, driver sig själv till anspän-
ning. Under perioder då den egna arbetssituationen är extra krävande tycker 
hon att hennes koncentrationskapacitet minskar. Hon kan inte komma till 
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en handledningssituation full av egna yrkesbekymmer menar hon. Ibland 
får hon hjälp av en kollega att rensa bort olustiga bekymmer som har med 
det egna arbetet att göra. Om hon inte är skärpt i tanken blir det kollegialt 
prat och ingen handledning. För henne får det inte bli ombytta roller. 

... så kände jag ju när jag gick därifrån att dom hade bjudit mig på en massa 
glada skratt och det här kollegiala pratet och jag hade inte alls liksom varit 
skärpt, utan den som mådde bäst efteråt, det var väl jag. Det var ju snarare 
att dom hade handlett mig så att jag mådde litet bättre när jag gick därifrån 
och det känns ju inte så kul. Inte så att dom såg ledsna ut men det är ju inte 
så det ska fungera, utan dom ska ju ha här liksom. Jag ska ju inte behöva 
åka ut till skolor för att känna att jag (skrattar) ska få litet för min del. (5; 
88)

Lyssna istället för att ge råd 

Att vara med om handledning kan innebära att få vara i centrum för stark 
uppmärksamhet, vara omgiven av en grupp kollegor, att bli lyssnad till och 
att få frågor. Kollegornas närvaro genererar en lagkänsla tänker Astrid.  Att 
få vara med om ett uppmärksamt lyssnande gör enligt henne att den hand-
ledde själv lär sig lyssna bättre till barnet. Här relaterar hon till sin egen 
erfarenhet under handledarutbildningen. 

... att bli sedd och hörd, jag hade en gång som var till för mig och där en hel 
grupp människor som jag var trygg med inklusive Barbro (Wiking, min 
anmärkning) som jag satte ett så väldigt stort värde på och att i den gruppen 
så få berätta vad som var svårt och det som jag var frågande inför och känna 
att alla ställde upp på mig och ville hjälpa mig, lyssnade och ville hjälpa 
mig, det var ju en fantastisk upplevelse speciellt då som jag hade jobbat 
som pedagogkonsult förut utan egen handledning och där jag många gånger 
kände att jag fick treva mig fram … hur handskas jag med det här, och inte 
hade någon att spegla mot och ingen som vinklade mina tankar eller ifråga-
satte dem utan ... det var ju ett väldigt … ett väldigt ensamjobb medan det 
här blev ett teamarbete. (7; 2-3) 

Astrid är starkt inställd på att lyssna till den hon handleder. Den inlyssnan-
de stämning som fanns i gruppen under handledarutbildningen finns kvar i 
henne som en varningsklocka.   

Jag tror att det var lyssnandet som ... ja det har betytt mycket av det här att 
det ringer i bakhuvudet på mig att lyssna, lyssna, lyssna. Och jag vet när jag 
är stressad då i någon typ av handledningssituation idag då och jag kommer 
på mig själv att jag lyssnar inte utan jag sitter och funderar på tusen massa 
andra saker medan en människa sitter framför mig och berättar saker och 
ting ... och då kan jag liksom få tillbaka det som hände i vår grupp med 
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lyssnandet så att jag kan komma tillbaka och tänka: jo det handlar ju om att 
lyssna, ja. (7; 5) 

Engagemang och delaktighet 

Engagemang i handledning förutsätter lyssnande enligt handledarna. Lyss-
nandet ses som handledarens ansvar och kan distribueras som ett gemen-
samt dialogiskt ansvar. Att dela ansvaret för engagemanget med gruppens 
medlemmar utgör för Gigi en av nycklarna till ändrat perspektivseende.

Det är ju inte bara jag, det är ju gruppen. Det är jag tillsammans med grup-
pen då. Jag tror ändå att det finns inga rätt eller fel. Att orka lyssna utan att 
vara bedömande. Att inte försöka ge en massa råd och tips hela tiden utan 
orka vänta och inte behöva kommentera, utan lyssna. (2; 44)  

Gigi förväntar sig att det i gruppen finns andra som inte är domare eller 
kommentatorer och som bidrar till en förändringsprocess. För henne och 
gruppen handlar det mest om att lyssna och att stå ut med att vänta. Hon 
och de andra upptäcker efter hand att allt inte är så ”svart” som det såg ut 
att vara i början. Då kan både hon och gruppen uppmärksamma och sätta 
ord på skillnader som framstår som ”goda” skeenden.

Är man inte berörd så blir det ingenting 

Även om handledarna anför gränser för förtrolighet och intrång i det priva-
ta under handledningssamtalen kan känslor inte uteslutas. Augustas erfa-
renhet är att man som handledare behöver utröna om känslan är knuten till 
en vilja till handling. 

Det är först när jag känner mig berörd av någonting som jag engagerar mig 
och det är samma sak när det gäller handledning, att det gäller att dom verk-
ligen tar upp någonting som dom är berörda av och känner att dom vill göra 
någonting av. (1; 8) 

Saknas känslan av handlingsvilja kring det som ska dryftas i gruppen finns 
det risk för fantasier kring situationen och då händer ingenting, dialogen 
uteblir menar Augusta.  

Bristande engagemang i gruppen kan ibland förstås som relaterade till 
inträde på tabubelagda områden och fungerar då bromsande för handled-
ningsaktiviteten.

Jag är återigen tillbaks till det där DAMP-gänget där det var så att dom tog 
upp frågor som alla icke egentligen var berörda av. Dom bara rörde sig i ut-
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kanten av deras värld egentligen, där dom tassade och inte vågade, så nu i 
efterskott har jag kommit på att det var ett oerhört mycket mer intrikat spel 
med en ledarfunktion där som jag inte hade kläm på då. Så efteråt förstod 
jag varför. De var inte tillräckligt berörda av det som togs upp och det blev 
inget spännande. Ingen utveckling för fem öre tycker jag. (1; 9) 

Det är i flödet man ser

Närvaro i här-och-nu-form kommer också till uttryck i några av handledar-
nas metaforiska beskrivningar som att vara med om en exponeringsprocess. 
För handledaren gäller att vara den som ser till att flödet hålls igång för att 
framkalla negativa bilder av situationer på individ- och gruppnivå där ock-
så den handleddes aktioner ingår i framkallningsprocessen. Flera av hand-
ledarna uttrycker denna ’flow’, detta flöde, som en intensiv dialogisk akti-
vitet. Det är i det flödande talet de nya perspektiven växer fram. En av 
handledarna, Inez, beskriver sig metaforiskt som mörkrumsassistent i denna 
situation.

Och sen att vad jag brukar säga då som jag säkert sa att det handlar om att 
framkalla bilder av individer, av grupp, av skeenden och också av sin egen 
roll. Det är som ett mörkrumsarbete om man ska tala i bilder som jag brukar 
göra.
•Det är en bra metafor. 
Ja, så att det blir tydligt, och den processen tycker jag att man rätt snabbt får 
igång alltså. Det är oerhört spännande att se hur man får igång den genom 
att tjata om det konkreta. (4; 41) 

Inez uppmärksammar de konkreta beskrivningarna i de handleddas tal. 
Som ”mörkrumsassistent” matchar hon flödet med preciserande frågor 

om situationen eller bekräftelser för att behålla riktningen i tanken, men 
utan att börja analysera eller bli förtrolig.

Berättelsen flödar och så blobloooo och så rinner orden och så och dom 
minns en situation och så börjar dom att berätta och rätt vad är säger dom 
någonting va … och så de aha, man hör att man säger något och samtidigt 
som man hör att man säger så förstår du också vad det innebär. (4; 31) 

Ja, man skulle kunna se, jag tror man skulle kunna höra när det händer (när 
de handledda får en insikt eller ett annat seende). Nu är det ju bara höra. 
Men det går faktiskt och hon sitter och bla bla bla och då kan man kila in 
med "jaha, hur då då" och så kommer det några ord till va och "jaha" och så 
några till. Utan att man krafsar i dom, förstår du? (4; 34) 
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Relationellt tema 

Det relationella temat kretsar kring medvetenheten om omsorgen eller 
omtanken om den andre. Här är avsikten att syna och ”klä på” begrepp som 
hjälp och metaforiskt stöttande med andra ord eller meningar.  

Följande aspekter har prioritet inom detta tema: 
• uppmuntra läraren att lära känna barnet 
• ge läraren fäste genom att sätta fokus på barnet 
• stärka lärarens person 
• lyssna, glädja och bekräfta 
• gå lärarnas önskemål till mötes 

Uppmuntra läraren att lära känna barnet

För Britta utgör grundbulten i handledning att locka fram empati för barnet 
och familjen kombinerat med realistiska krav på sig själv som lärare. Att 
kombinationen är möjlig att åstadkomma är en erfarenhet hon själv gjort. 
Att skriva om en elev gjorde att hon såg en annan elev. Hon såg en flerdi-
mensionell situation där fokus flyttades från elev till bakgrund. När hon 
fick hjälp med att fästa blicken på vad som kunde göras och blev klar över 
vad hon ville och hade förmåga till, ökade energin och den pedagogiska 
handlingsnivån höjdes. 

Det var ju nånting där (i den fallbeskrivning som Britta själv skrivit, min 
anm.) som fick oss eller mig att se det där barnet precis. Just det barnet jag 
skrev om. Jag minns precis vilket barn det var… 

• Vad var det för barn då? 

... och jag menar hur jag kom i och med att jag skrev och hur jag då klarna-
de på hur man kunde kanske hjälpa det här barnet eller undervisa det här 
barnet och komma närmare. Hur jag började jobba mycket direkt med 
mamman och var mycket tydligare. Jag skrev då det lilla jag visste om hen-
nes bakgrund och hur lite jag egentligen visste då. Det ser man ju också då 
jämfört med när man bara pratar och tänker, utan man ser ju bakgrunden 
man skall skriva om. Det här var väl ett barn i årskurs 4 eller nånting sånt 
där, som jag då kanske hade fått för (det) var ett ensamt (barn) socialt sett 
… familjen, vilket då, när jag skrev, kom på att det är självklart inte så. För 
det var en zigensk flicka och vad det här betydde, hennes beteende och hur 
jag då fick mamman med i det här arbetet, att hon var faktiskt bara ganska 
liten och. Ja, jag nådde fram ordentligt där, så att det gick riktigt bra arbetet 
med den flickan sedan i fyran, femman, sexan med riktig undervisning så 
att säga, efter allt det här arbetet med mamman. 
• Vad gjorde du med mamman då? Kan du ... 
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Pratade med mamman, visade material vad man ... undervisade mamman 
och fick mamman att inse allvaret i vad ... och fick med mamman i arbetet 
kring flickan. Kring allt det här då som var jättebesvärligt för den här flick-
an, en mycket tidigt mogen, kraftig flicka. Det stod pojkar liksom mera 
vuxna tonåringar och väntade på henne och då gick hon ju bara i årskurs 
fyra. Det hade ju kunnat sluta med en katastrof om vi inte hade fått ordning 
på det där på något sätt. Det var jag nog mycket, mycket ... där såg man ju 
liksom vilket arbete, vad man kan göra. Det gav ovanligt goda resultat då. 
Eller så är det så att det gör det när man lägger ett sånt arbete. När man blir 
klar på vad det är man vill liksom. 

• Det finns ett mål menar du någonstans, som blir tydligare för en själv? 

Mm och just det med … Barbro kunde antagligen locka fram då en empati 
för familjen eller barnet utan värderingar eller generaliseringar och sånt som 
är viktigt. Som aldrig syns antagligen, som man tror att man döljer men som 
märks när man träffar föräldrar och barn. (6; 1-3) 

Enligt Britta är det pedagogens ansvar att se till att det finns en levande, 
varm känsla mellan elev och lärare. Detsamma gäller relationen mellan 
handledare och handledda. I egen handledning på handledning har hon 
tvingats syna egna aversioner mot en person i en av sina handlednings-
grupper.

Man gräver inte ner sig. Man behöver inte dras in i det. Man får en förståel-
se i och med att man pratar eller verbaliserar eller skriver om det. Annars 
blir det ju väl förödande för en sån att gå i handledning hos mig då där jag 
sitter och döljer mina antipatier så att säga. Så vart det inte, det vart bra. (6; 
7)

Och det gick faktiskt att vända det där och att jag tyckte om henne och för-
stod varför det var som det var med hennes arbete och med hennes elever 
och så, den elev hon beskrev. (6; 5)

Ge läraren fäste genom att sätta fokus på barnet 

Agnes menar att skrivna eller muntliga fallbeskrivningar går att förhandla 
om. Det viktigaste är att få syn på och syna relationen mellan barnet och 
läraren. Att få läraren att se sina egna och lyssna till andras åsikter och tan-
kar om vad som kan göras. 

Det är lättast om man går in med ett barn och tar upp det som dom själva 
har svårt med. Det är barnet och situationen. Titta på situationen och se vad 
man kan göra, om man kan göra på ett annat sätt om man känner...vad man 
känner för det. Jag har också pratat om men jag har inte sagt att dom ska 
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skriva. För det där med att skriva eller inte det är ... det var ju också det ... 
så ville ju Barbro. Hon tyckte ju att ska man följa hennes modell så ska man 
skriva och jag har följt det förut men den här gången har jag ju gjort så att 
jag har sagt att dom får välja själva om dom vill skriva eller inte. (3; 22) 

Att ge personlig hjälp innebär för henne att medvetet förhålla sig icke-
mästrande.

Att hur vi gör, hur jag vill göra och det där att kunna akta sig för att männi-
skor kan känna sig som att deras (person; min anmärkning) inte duger. Det 
är ju svårt. (3; 7)

Stärka lärarens person 

Gigi tror att de handledda behöver bli mer medvetna om att de har en viktig 
funktion. Hon vill få dem att se och tro på att det de gör är bra och att de till 
fullo inser vikten av sin personliga betydelse. Kan de inte skilja mellan sina 
egna behov och elevens behöver de lära sig det, menar hon. Hon vill assi-
stera dem i det genom att få dem att få syn på sin egen personlighet och att 
utveckla den till något vitalt att använda i mötet med eleven. 

Att dom gör något bra, att … jag tror att många lärare är … eller många … 
jag tror, jag vet. Jag ser det. Jag tror inte dom har någon riktig självkänsla 
att tro på det dom gör, att dom blir starka, att jag gör nånting bra och jag 
tror på det jag gör. Plus att dom ska bli mer medvetna om sin egen ... få ett 
personligt starkt förhållningssätt till eleven och så bli mer medveten om vil-
ka behov har jag? Vilka är elevernas behov? Elevens behov och egna be-
hov, kunna skilja på det. Ja, kunna se och se eleven och hur mötet ser ut. 
Dialogen. (2; 37)

Lyssna, glädja och bekräfta 

Mia skriver i sin loggbok om hjälp i form av bekräftelse: 

Efteranteckningar. Rundade på en halv minut om att det finns en önskan om 
mer gemenskap mellan lärarna. En eftermiddagsrast tillsammans mellansta-
dierna över hela skolan. Så nu ses vi inte på fyra veckor. Nu får ni till upp-
gift att noga lägga märke till när det är mer gemenskap. Då fick dom en li-
ten läxa. En lärare slängde ur sig heldagsskola för att få igång en diskussion 
sa hon sen och det blev det. Min uppgift blev att försöka få en lärare att se 
lite gladare ut. Jag frågade vilken hjälp skulle det vara för dig med en lärare 
till i rummet. Svaret blev: vet inte. Jag frågade också vad kan dina kollegor 
göra för att du skall känna dig mindre trött eller må bättre. Där svarade hon 
direkt "Mer skratt i lärarrummet". Mer gemenskap och att bli tilltalad och 
informerad om exempelvis personliga saker. Så skrev jag den gången då. (5; 
102)



154

Mia pedagogiserar hjälpandet genom att uppmuntra till iakttagande och ge 
”läxor”. Hon noterar också "bra saker" som de handledda säger och "mär-
ker" dem med deras initialer. Hon samlar för att kunna ge tillbaka senare 
till gruppen; bekräftar dem genom en vidimerande verbal gåva. 

Ibland behöver vi någon som tror på oss när vi inte själva gör det. (5; 103) 

Lärare kan behöva ha uppskattning för sitt arbete menar Mia. Skolan upp-
visar brister i social responsivitet. Det saknas ofta en samtalspartner som 
tror på deras arbete och yrkeskunnande, i synnerhet när de tappat den egna 
tilltron säger hon. De som vill ha handledning har bekymmer som inte kan 
dryftas var och när som helst. De behöver kompenseras för det som hon ser 
det.

• Är det här med kontinuiteten då att du alltid kommer, eller vad är det som 
gör...

Ja, och att jag bryr mig och att jag lyssnar på dom och att dom får ventilera 
allting som har hänt va, från det minsta lilla och prata om, ja allt va, både 
sociala grejer också. Att man lyssnar och att man hela tiden talar om att 
dom är duktiga och att dom gör ett bra jobb och att jag verkligen letar efter 
vad dom gör som är bra och förstärker det och ger dom positiv feed-back. 
(5; 27) 

Innehållet i samtalen berör yrkesmässiga händelser i lärarnas vardag. Det är 
fritt att ta upp vad man vill kring händelser i skolarbetet. Det centrala är att 
de känner att hon tycker att det de tar upp är värdefullt för arbetet, att hon 
är öppen för det. Var och en i gruppen ska vinna på att finnas där för att få 
hjälp med och kraft utifrån varje situation som bearbetas. Det är hon som 
tillsammans med gruppen ska vaska fram det genuint goda i det de gör och 
utifrån det ge uppmuntrande återkoppling. 

Och sen har det varit föräldramöten och det har varit föräldrar som har stått 
i kapprummet och skällt ut henne och det har varit ungar som har gråtit och 
det har varit lite så där. Hon har varit illa utsatt va och jag har verkligen 
lyssnat, matchat och fått hela gruppen att engagera sig i det här och en av de 
här absolut fantastiska gånger som vi, när vi slutade, då hade det varit hon 
som hade dragit sitt och pratat mycket om sitt. /…/ Men jag kunde säga en 
massa bra saker till henne som jag kände verkligen genuint och som hon 
växte i va, att hon skulle få med sig som styrka och kraft när hon skulle job-
ba vidare med dom här (föräldrarna) och det blev väldigt bra och alla kände 
sig lugna då när dom gick därifrån. Sen på utvärderingen som fick dom ju 
berätta om nåt som hade varit bra med handledningen och skriva ner då 



155

då först och sen så säga. Och när hon alltså ska redovisa sitt så gråter den 
här tuffa personen. Hon gråter och hon berättar att hon har tyckt att det har 
varit så fantastiskt bra och det har varit till som stöd och som hjälp och … 
”äntligen har jag förstått att jag inte är ensam om att tycka att sånt här är 
bökigt och svårt med föräldrar” … och hon har jobbat i 30 år i skolan va. 
(5; 75-76) 

Hon har, säger Mia, aldrig en öppen eller latent tanke om en viss, önskvärd 
förändring.

Och sen vill jag faktiskt hjälpa henne va, att bekräfta och lyssna på henne så 
hon känner sig stark. Jag har inte tänkt hur det ska bli. (5; 78-79) 

Gå lärarnas önskemål till mötes 

Också Rita laborerar med olika former för handledningssamtalen. Hon kan 
inte längre tänka sig att arbeta enbart med en modell som mall. Hon har 
erfarit att processhandledning inte är något man kan tvinga lärare att delta i 
kollektivt. Hon går därför lärarna till mötes i sin arbetsenhet och leder sam-
tal kring teman som de för fram och som berör dem alla. Handledningens 
innehåll utformas efter de handleddas önskemål och hennes bedömning av 
vidden och djupet på deras erfarenheter respektive teoretiska kunskaper. 
Ålder har också en stor betydelse för henne. Hon respekterar de äldres öns-
kan om att få tala om vardagsbekymmer. De yngre vill ha "allt" säger hon, 

Två äldre och två yngre lärare och två mellan (skrattar) kommer varannan 
vecka och då är det gamla vanliga. Då kör jag Piaget ... då kör jag objektre-
lationsteorin och jag har haft litet uppgifter. Dom tittar på gruppen och vilka 
barn är det som skall följas upp. Och nu har det kommit litet grand igen den 
här frågan: hur gör jag inför utvecklingssamtalet … hur skall jag prata? Så 
jag har väl en mellanform egentligen. Men som häromsistens så sa någon: 
jag skulle också vilja att vi tar upp litet teorier om saker ... så jag blandar ju. 
Jag möter de här tre olika två-grupperna på litet olika sätt beroende på vad 
de frågar efter. Dom äldre vill inte ha teorier. Dom vill prata från praktiken. 
Dom yngre vet inte riktigt ... där måste jag hela tiden lotsa med frågor. Och 
då har jag förstått det som ”kan du inte säga hur andra har gjort så att man 
kan känna igen sig” och då tänker jag: dom behöver generalisering. Och då 
måste jag ge dom det. (8; 69) 

När Rita handleder med utgångspunkt i fallbeskrivningar avsätter hon en 
stund för dem som har ”brännande” frågor att ta upp. Hon menar att det är 
ett sätt att bejaka gruppens anspråk samtidigt som hon introducerar hand-
ledning som en arbetsform för lärande samtal. 
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Och då så valde jag då i och med att dom inte kunde det (hålla sig till fall-
beskrivningen, min anm.) alla gånger utan dom var fyllda av ”Lena som 
hade bråkat timmen innan”. Då gjorde jag den delen som jag kallade akut-
tid. Alla som hade något behov av så sa jag vem vill plocka in sig här på 
den här tiden så tar vi dom först så vi får bort det och så fortsätter vi med 
det enskilda. Och det var ett bra sätt och få litet lugn och få ut det som var i 
vägen. Och värma upp ... det är ett sätt att värma upp upplevde jag också ... 
komma in i det här. (8; 56) 

Didaktiskt ”tekniskt” tema

Av redovisningen så här långt framgår redan att informanternas sätt att 
handleda varierar. Ingen av handledarna följer, tre år efter utbildningen, en 
enda modell. Det didaktiska upplevelsetemat sätter fokus på variationer när 
det gäller handledarnas ”tekniker” att bjuda motstånd, det vill säga sättet att 
hålla kvar de handledda för att åstadkomma perspektivbyten när det gäller 
synen på barnet eller situationen. Också andra ”tekniker” än motståndstek-
niken redovisas. 

Följande aspekter ryms inom detta tema: 

• skapa energi 
• exponera inre bilder 
• hålla fast i det torra, sakliga 
• teorier i bakfickan 
• pedagogiskt hantverk med verktyg 
• använda kroppen som sinne och språk 
• anpassad rådgivning 
• öppenhet för olika handledningsnivåer 

Skapa energi 

Rita låter de handledda beskriva barnets arbetssituation och miljön runtom-
kring. Hon bygger upp samtalet med fokus på frågan hur, en markering för 
att få de handledda att se, förstå och integrera i sitt tänkande att det de gör 
eller tänker göra inte är något exceptionellt utan något alla kan göra. Inte 
bara speciallärare. Hon avmystifierar det specialpedagogiska uppdraget 
genom att generalisera. Samtidigt försöker hon förmedla en känsla av kol-
legialitet och avlastning i det att hon erbjuder organisationens möjligheter, 
ett vi, att också hjälpa till.
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Innehållsmässigt så är det ju det gamla vanliga och det gamla vanliga är ju 
att sondera hur ser miljön ut runt om det här barnet? Vilka personer är in-
blandade .. vilken personal? Hur ser barnets problem ut? Hur är tiden an-
vänd runt om barnet? Hur har man planerat i olika ämnen? Vilka talband 
har man beställt? Hur arbetar man med det? Hur kompenserar man det här 
barnet som har läs- och skrivsvårigheter? Har man förståelse för barnet? 
Hur kan jag stötta.. Hur ser dom den här pojken.. eller ser dom barnet bara 
utifrån att det är en massa problem? Försöka förallmänneliga och se att det 
här är samma sak som allting annat. Det är inget farligt och vi skall arbeta 
klokt och individuellt för den … och ta tillvara dom starka delarna. (8: 70) 

Rita vill vaska fram det som är styrka och energi hos eleven och den hand-
ledde och synliggöra det med sina egna ord för att på så sätt ge kraft och 
energi tillbaka likt en gåva. Falskt smicker duger inte i handledning menar 
hon.

Men så får man inte vara för tjatig heller och säga att du är bra du. (8; 112) 

Exponera inre bilder 

Augusta vill ha allas bilder av situationen överförda till sin näthinna, bilder 
som hon kan ”rota” i och försöka se det centrala för dem, vad som har fast-
nat på de handleddas näthinna.

Det är viktigt för henne som pedagog att problemet blir en synlig bild, 
något konkret, något att utgå ifrån för att kunna åstadkomma perspektivby-
ten eller ”synvändor”. Hon ritar gärna. Det hjälper deltagarna att få distans 
till sig själva i det som synes vara problematiskt tror hon. 

På något sätt blir det ju avpersonifierat. Problemet mitt blir så att säga en 
synlig bild någonstans eller det kan vara att jag säger och inte ritar så där. 
Okej nu ligger det här på bordet och så säger jag. Nu (har vi, min anmärk-
ning) det här och så använder jag sockerbitar och litet såna där saker som 
finns där, så här och så börjar dom och plockar med dom när vi sitter och 
pratar om det är tillräckligt liten grupp och bord så där. På något sätt blir det 
en sak och det blir inte jag som är så fruktansvärt involverad. Och även när 
man ritar till skillnad på såna där terapeutiska samtal, där det liksom är att 
här gäller det, så får man en fråga och så är det bara jag som är i centrum på 
nåt sätt. Och det där kom vi på att vi nog tror är en viktig grej i den pedago-
giska världen. Det känns lite distanserat samtidigt som man bearbetar nå-
gonting. (1; 65) 

Exponeringen av bilden utgör för henne kvintessensen (tyngdpunkten) i 
processen. När hon ritar eller bygger en modell ber hon att få vars och ens 
syn på ”saken” och ger sina tankar och motbilder. Var och en kan via sin 
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egen inre bild av det hennes bild visar, det vill säga göra sin språkliga tolk-
ning. Därför är det viktigt att bilden kontrueras kollektivt. 

Fattar jag rätt brukar jag säga många gånger. Har jag fattat rätt när jag säger 
så här? Nej sa han där uppe (skrattar), (namn) i går. Nej det har du inte. Ne-
hej, okej: En gång till då. Förstår ... och så tar jag det en gång till och så sä-
ger jag att nu fattar jag det så här, stämmer det? Ja nu är du med säger dom, 
då liksom, precis. 
• Ja, för att du måste ju hela tiden tolka då i den situationen när du gör det, 
alltså ta det som är deras mening för att göra det till din mening i den här 
symbolhandlingen 
Ja, precis, just det. och kanske se och då är det ju oerhört viktigt att det blir 
rätt. (1; 69-70) 

Augusta ställer utredande frågor först, sen utmanar hon. Då ställer hon de 
frågor ingen vågar ställa eller har kommit att tänka på. Det finns alltid en 
gräns för utmaningen menar hon, det är viktigt att de handledda blir berör-
da utan att bli kränkta eller sårade. Öppen kritik leder ingen vart enligt hen-
ne. Det ska vara en situation och inte en person som skärskådas i samtalet.

Jag tror (att man ska) bli berörd men inte så påverkad så att man skär knivar 
i sig. Kan man kanske skrapa lite på sin yta, men man blir inte nedstucken 
eller halshuggen eller hur man skall säga då. Men ändå så är det lite nålstick 
på ens uppfattningar eller nåt sånt där. (1; 66) 

… eftersom vi har situationer som vi ser på och så ber jag att få dens syn, 
dens syn x y z å ä ö  och så ger jag (mina) funderingar här eller kan man 
vända på det så kan man se från det hållet. Så blir det ju som så att det blir 
det här vi beskådar och då är det upp till den här personen att tänka "Åh fan, 
jävlar vad jag har fastnat" eller någonting. Men jag är aldrig så direkt mot 
en person. (1; 102) 

När bilden är exponerad och ”klar” är det hon som tar ansvaret att vända 
och vrida på den för att se på den ur olika perspektiv. Genom exponeringen 
framstår, hoppas hon, ställningstaganden och idéer till individuella val mel-
lan tillvägagångssätt tydligare och vad eventuella ställningstaganden kan få 
för konsekvenser.

Hålla fast i det torra, sakliga 

Också för Inez är det centralt att ramarna utgörs av konkreta situationer i 
skolan. Den lilla klassrumssituationen, ramen eller ”rutan” som hon säger, 
är för henne motorn i den pedagogiska processen.   
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Att hålla fast vid det här, vad ska jag säga, det torra, sakliga, som en hand-
ledning för lärare måste vara, enligt min mening. Det gäller att hålla sig i 
sin lilla ruta och för att få igång processen, för annars får du igång fel pro-
cess. Du kan få igång en terapeutisk process, som du inte vet vad du skall ta 
hand om eller du kan börja och hålla med för mycket så att du halkar in på 
och… ja "att alla barnen är dumma och jag var snäll" eller i lärarens syn på 
sitt eget arbete och sina elever. (4; 3) 

Håller man sig inte inom rutan finns det risk att handledningen ”avpedago-
giseras”. Då riskerar hela arbetet att urarta i psykologiska spel, menar hon, 
att man inleder en terapeutisk process eller hamnar i försvar för läraren 
gentemot eleverna.

… det jag lärde mig mest var att jag var tvungen att själv tänka efter vad jag 
höll på med och hålla fast vid det och försöka se hur den här processen såg 
ut och utifrån vad jag läste och vad jag tänkte och egen erfarenhet från egen 
handledning, hur fruktansvärt viktigt det är att man håller sig till konkreta 
situationer och inte sätter igång och blajjar ut och tesa och tro att handled-
ning är samtal som består i någon slags, där dom handledda i första hand 
försöker vinna handledarens sympatier och handledaren försökte vinna de 
handleddas sympatier och där det istället blir något slags känslomässigt spel 
och vad skall jag säga, jaa där det blir någon slags ömsesidig narcissism 
som föregår. (4; 1-2) 

Istället vill Inez få de handledda att försöka uppfatta, se och höra mer och 
mer av en situation än det som uppfattats. Detta för att de handledda så 
småningom själva ska kunna reflektera över sina handlingar. Hon menar att 
hon är tvungen att hejda egna och andras snabba tolkningar.

… utan att man får vara väldigt tillbakahållen och väldigt medveten och inte 
halka in och ge dem en massa annat underbart här i livet, utan hålla sig till 
det här med: Jaha vad är det som händer? Vad gjorde du då? Hur såg han ut 
då? Vad hände med den som satt bredvid? Att det är så mycket att få dem 
att se vad som händer i verkligheten och inte gå pang på och tolka. För har 
de inte sett och ser de inte, så finns det ingen möjlighet att göra rätt saker. 
Och det är jag också så absolut på det klara med att det som det brister i det 
är att de inte ser och ska dom se så måste de börja med att titta och lyssna 
och sen får vi se när de ser och när dom hör bättre och bättre ... vad blir det 
då för handlingar som de utför? Och det är jag skitsäker på att det är bra 
alltså. För det har jag sett så många gånger att man kan få dem att titta va. 
(4; 11-13) 

Hon aktar sig noga för att bli normgivande eller framställa sig som någon 
att imitera. 
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Dom kan ju faktiskt genom att beskriva hur en unge gör när den skall räkna 
plötsligt komma på hur dom skall hjälpa. Jag kan inte säga skaffa det och 
det materialet. Dom kan ha hur mycket material som helst utan att dom har 
inte fattat vad ungen gör och den tänker och hur den … så kan dom inte an-
vända sig av det där eller gå några kurser eller någonting. Dom måste sitta 
där, koncentrera sig på ungkraken och försöka lista ut hur den tänker. (4; 
67-68)

Teorier i bakfickan 

För Augusta är teori ett latent verktyg, inte något hon använder som analy-
tiska raster i handledningen. Hon använder detta verktyg eklektiskt i sin 
handledning, det vill säga använder olika teorier som bas för att belysa oli-
ka företeelser. Hon vill till exempel få de handledda att tro på att något kan 
göras även om det inte ser ut så. Hon vill också få de handledda att tro på 
sig själva.

Den teoretiska grundbulten för Augusta är relationen till eleven. Här 
finns en viktig drivkraft att hämta i det psykodynamiska synsättet säger 
hon. Objektrelationsteorin dämpar ambitionsnivån men ställer samtidigt 
upp vissa kvalitetskrav när det gäller relationen till eleven. Här kan hon 
transformera Winnicots begrepp "good enough mother” till teacher när det 
gäller relationer till eleverna. Erikssons stadieteori förmedlar också opti-
mism tycker hon. Får man möjligheten att ha en god relation till eleven är 
det aldrig för sent att reparera en bit upp i åldrarna säger hon. Systemteorin 
visar på andra viktiga personers betydelse för arbetet, de nätverk man också 
kan använda sig av som pedagog ”om brunnarna sinat” för att se möjlighe-
ter utanför sin egen relation till eleven. 

För att jag är väl en sån där blandmänniska och jag tror ju på det här med 
nätverken alltså. Att man måste dra in dom. Man måste fundera över det här 
med systemen, självklart alltså. Men samtidigt så är det den här psykody-
namiska drivkraften alltså. Den tror jag på också med viktiga personer och 
den här förhoppningen. Erikssons variant att man faktiskt kan reparera lite 
upp i åldern om man får möjligheter att ha goda relationer och den här 
grundtron jag har och som jag brukar köra nu (också i vissa utbildnings-
sammanhang, min anm.) Den här Winnicotska varianten "good enough 
mother". "Good enough teacher" brukar jag köra och skriva på tavlan åt 
dom. Och det behöver inte vara super, men det skall va åtminstone vissa 
kvaliteter i det och utan en tillräckligt god relation så får man ju inte möj-
lighet att få tillgång till en elevs tankar eller dess vilja att lära sig någonting. 
För det tror jag ju på, som grund också. Men inte renodlat den här två-
relationen utan det är dom här andra näten också som jag tror benhårt på att 
man måste se och använda sig av… föräldrarna, föreståndarna … hur drar 
ni in … att se att det faktiskt är … vi är del av ett nät va. Och rycker det här, 



161

så är det faktiskt någonstans ett annat ställe det bör ryckas på också. (1; 87-
88)

Det är nödvändigt att medvetandegöra de handledda säger Augusta men är 
vid intervjutillfället inte säker på att man måste ”dra in teorier eller teoreti-
ker för det”. Hon säger att hon har en egen motvilja till teoretisering i hand-
ledningssituationen. Hon är osäker på åt vilket håll ett öppet teoretiserande 
skulle leda henne och gruppen. 

Nej för det kan jag tänka mig…  
• Ja… 
vad som skulle hända i grupperna om jag började teoretisera. 
• Ja… 
skulle det kännas som ett tillskott eller skulle dom känna: ”Åhh”? 
• Att vara expertis … alltså det här expert …? 
Ja, skulle det fjärma eller skulle det närma eller skulle det tillföra någon-
ting? (1; 89) 

Pedagogiskt hantverk med verktyg 

Handledning och lärararbete är i grunden samma slags utövande, ett hant-
verk enligt Inez. Man använder särskilda verktyg för att skapa något menar 
hon; den egna personen och teori. Det personliga verktyget behöver hållas i 
schack.

Det är ingenting där jag skall använda mig av hela mig va. Jag ska inte sitta 
och vara (namnet) som är impulsiv och tjofadderuttan och så när jag hand-
leder utan jag får ju gå in i och sköta mina verktyg va, förstår du vad jag 
menar? (4; 8) 

Teori lägger hon på för att kunna generalisera. De psykologiska teorier hon 
behärskar jämställer hon med allmänpedagogisk erfarenhet som hon säger 
har ”gällt i eviga tider”. Objektrelationsteorin och Barbro Wikings jag-
funktioner sitter i ryggmärgen. Teori är också ett kitt att hålla samman pro-
cessen med. Hon väver in teorin under handledningens gång. Det är aldrig 
så att hon föreläser om en teori, separerar teorin från den situation som är 
aktuell i handledningen. Hon använder teori i bilder och metaforer för att 
”rikta ut” och ”rikta om” den handleddes blick. 

När hon handleder enskilda lärare som har undervisningssvårigheter blir 
hon mer undervisande än då hon utgår från Barbro Wikings fallbeskriv-
ningsmodell. Hon byter då från det hon menar är genuin handledning till 
det hon kallar pedagogisk handledning. Då ökar rådgivandet men anpassas 
till konkreta situationer för att inte uppfattas som kränkande. 
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Grundkurs i gruppdynamik, en grundkurs i hur barn tänker, en grundkurs i 
hur man strukturerar upp arbetet, en grundkurs i hur ett klassrum ska funge-
ra. Det kan vara såna enkla saker som hur man möblerar så att de inte 
krockar när dom tar sig från det ena stället till det andra, att man kan inte 
hoppa över att se till hur barnen har det i sina bänkar, för är det kaos i bän-
ken då blir det kaos utanför bänken och får dem att förstå varför. Och ja, 
vad var det mer det handlat om, om du släpper greppen och bara intresserar 
dig för en unge så blir det kaos på alltihopa. (4; 39) 

Använda kroppen som sinne och språk 

Flera av handledarna är medvetna om hur de arbetar med kroppsspråk. Au-
gusta menar att hon ”känner igen” provocerande situationer med sin egen 
kropp. Hon blir till exempel mer och mer lyhörd för hur mycket irritation 
en person kan väcka hos andra. På så sätt skapar hon egna bilder av hur 
gruppen fungerar.

Det finns en på ett ställe som är provocerande så in i helsike. I höstas så 
hade jag uppe det på den här handl ... i min egen handledning. En kvinna 
ute i (enhetsnamn). Hon sitter till att börja med så här, ja nu kan inte jag sit-
ta så, men hon halvligger liksom och så börjar hon föra samtal med folk 
bredvid och jag påpekar: "ett samtal åt gången, var det. Kom ihåg!" Så 
hänger hon där och så efter en stund så ringer telefon och så. "Ja", sa jag 
"Har ingen stängt av den där", säger föreståndaren då och blir jätteförban-
nad. Och man kan … jag kan tänka mig hur mycket irritation som finns 
kring den där personen i vardagen alltså. (1; 46-47) 

Gruppen ser att hon förstår att det finns frågor att ta tag i. Hon inser det när 
hon ser hur man utbyter blickar i gruppen.  

Hon är observant på deltagarnas sätt att sitta på och hur de växlar blick-
ar. Ett ord från henne kan avslöja att det här har man inte talat om i grup-
pen.

Det är mycket vardagsstrider som inte kommer upp och som ju sitter som så 
här. I går satt det en ... Mannen som är där, han var spänd som en fiolsträng 
alltså och jag uppfattade ju – direkt känner jag att sånt här har dom inte pra-
tat med varann (om). (1; 41)

När gruppen kommer in på ”tabubelagda”, det vill säga icke överenskomna 
områden, eller inte följer de överenskomna samtalsreglerna markerar hon 
med sin kropp vilka normer som gäller i gruppen.  

Fan dom öste på fullkomligt okontrollerat alltså och jag bara rullade bort 
och satte mig och så här och frågade: Vad har jag här att göra egentligen? 



163

• Och du har också givit dom den här strukturen då att jag skall vara sam-
talsledare.
Ja visst. Ska jag gå sa jag? Jag blev faktiskt riktigt ilsken till och med. Kun-
de inte hålla nån nuna (hålla masken, min anm.) där inte. 

Anpassad rådgivning 

Ingen av de intervjuade handledarna avstår från att ge råd även om de vid 
sitt första möte med handledningsgruppen deklarerat att det inte ingår i 
handledarfunktionen. Sätten att ge råd och innehållet växlar däremot. Det 
finns en variation som har att göra med hur de styr eller anpassar sitt rådgi-
vande till de handleddas situation. De låter ofta rådgivningen utgå från 
konkreta situationer, valda av den handledde, så att den inte blir professio-
nellt eller personligt kränkande.

Inez berättar att hon fått ett uppdrag av rektor att handleda en medarbeta-
re som ”behöver handledning”. Medarbetaren och rektor har kommit fram 
till detta i ett samtal och kommit överens om att be Inez att göra det i tjäns-
ten. Rådgivning blir då för Inez detsamma som pedagogisk handledning, 
det vill säga att demonstrera för eller undervisa en novis eller en lärare som 
har stora undervisningssvårigheter. 

Och det är pedagogisk handledning alltså. Så här går det till att ha hand om 
en grupp och så här går det till att göra det och det här. Så här mycket be-
griper dom här små barnen och när du gör så där så händer det där. (4; 28) 

Rådgivning kan annars ske i indirekt form när handledarna tipsar om tid-
skriftsartiklar eller böcker. Indirekt rådgivning förekommer också i stöd till 
personalgrupper som bygger upp nya särskilda undervisningsgrupper eller 
enheter för socialt eller känslomässigt missgynnade elever som diagnostice-
rats. Flera av handledarna har erfarenheter av sådana verksamheter. Den 
indirekta rådgivningen kan ske i berättelsens form som ett delgivande av 
erfaren tyst kunskap. Så här säger Mia: 

Ja, jag gör det (berättar om egna erfarenheter, min anmärkning) ibland, ja. 
En sak jag tycker att man kan göra. Det där känner jag igen. Eller, vi gjorde 
så här nån gång på våran skola eller vi brukar göra så. Då brukar jag oftast 
kunna säga att det är förmodligen inte genomförbart för er, men jag kan ju 
ändå berätta hur vi har löst det. Eller hur vi ... Och ibland så får dom ju 
kickar av det. Hittar nån väg. Och sen just när ... hur jag berättade om hur vi 
gör och tänker kring föräldrar, fick jag mycket tillbaks i utvärderingen för. 
Och det är jag ju glad för att dom tyckte det var så bra. Att dom hade kunnat 
använt det och fått hjälp. (5; 48-50) 
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En strategi Agnes prövat är att låta de handledda ta över arbetsmodeller 
som utvecklats på hennes arbetsplats. En av dem går ut på att punkta ner 
barnets beteende i klassen i konkreta termer. Föräldrarna får också göra det. 
Sen kan läraren jämföra sina punkter med föräldrarnas. Det överensstäm-
mande, de beteenden man är överens om att förändra utgör sedan grunden 
för fortsatt samarbete kring barnets situation. 

Det är alltid det (beteenden beskrivna som jag-funktioner, min anmärkning) 
som inte barnen fixar ju. Det är ju därför dom inte kan gå kvar i klassen och 
då tycker jag att man kan göra likadant på nåt sätt, modifierat på nåt sätt 
men i alla fall med dom barn som det är knepigt med. Det vi ... det jag skall 
hjälpa till med det är ju barn som dom förhoppningsvis kan ha kvar i klas-
sen. Men ändå att man kan göra en sån här liknande modell, att göra ett 
slags uppdrag eller ha mycket tätare kontakt med föräldrarna, och så att det 
inte blir något mellanrum mellan barnen och föräldrarna, bara så att det 
hänger ihop på nåt sätt. Jag menar, det är ju oslagbart, som modell alltså. 
Det är det. (3; 29-31)

Öppenhet för olika handledningsnivåer 

Att handleda en grupp pedagoger innebär enligt Britta att kunna förflytta 
sig mellan olika positioner på en professionaliseringsskala. Alla lärares er-
farenheter varierar när det gäller bredd, djup och mängd. Hon kan inte ute-
sluta tips och råd eftersom de tillhör samma yrkesfält som hon. Det vore 
oetiskt menar hon. Hon lånar gärna ut material som hon och hennes kolle-
gor använder i undervisningen. Hon följer sedan upp den handleddes egna 
erfarenheter av att använda materialet med eleven i fråga. Samtidigt vill 
hon visa hon vad "riktig" handledning är, med sina frågor försöka få den 
handledde att se eleven med andra, "nya" ögon. Att särskilja och få balans 
mellan personligt tänkande och övervägande respektive metodisk rådgiv-
ning eller att vara tipsbank är ingen svår avvägning tycker hon. För henne 
finns inga solklara gränser. För henne gäller att vara lyhörd i situationen. 

Då hade vi just haft studiedag kring somaliska barn. Vi hade ett rätt bra ma-
terial, så det tog jag med nästa gång som hon lånade då och tyckte det var 
bra då. Och några tips kunde det också vara fråga om. 
• Ja, jag förstår 
Så det var olika nivåer så att säga. Det blir det ju. 
• Med nivå menar du då? 
Tips menar jag på en nivå 
• Ja, och råd på en annan? Och hjälp på en tredje? 
Ja, och handledning på den fjärde (skrattar). (6; 42-43) 
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Reflekterande – självfostrande tema 

Detta upplevelsetema lyfter fram en dynamisk och självkritisk dimension 
hos handledarna, en öppen medvetenhet för det egna och andra, nya sätt att 
handleda på. Alla informanter funderar och tänker högt kring förändringar 
angående sitt sätt att handleda och sin handledarkunskap på ett eller annat 
sätt. Även om de utbildades i Wikings modell har de efter tre år gjort egna 
erfarenheter av modellens bärighet i de praktiker de är verksamma. De har 
också attraherats och påverkats av egen fortbildning och pedagogisk hand-
ledningslitteratur som publicerades relativt rikligt under 1990-talets mitt. 
Några har också fortsatt i egen handledning-på-handledning.

Följande aspekter har jag fokuserat på i det reflekterande-självfostrande 
temat:

• man blir aldrig färdig 
• följa en modell men vara sig själv 
• självreflektion

Man blir aldrig färdig 

Handledning för med sig ett vuxenpedagogiskt spänningsmoment som är 
utvecklande för den egna personen menar Anja. Hon kopplar den sent till-
ägnade handledarerfarenheten till sin ålder och ser inte sig själv som säker 
och erfaren trots sin långa erfarenhet av arbete med ”svåra” elever. Handle-
darkunskap är en ny kompetens som tar tid att utveckla och som precis som 
med elevarbetet har med erfarenhet att göra. För henne är det viktigt att 
lyssna in och ta till sig kritik när det gäller det egna förhållningssättet till de 
handledda.

Ja, det hade jag (utgått från fallbeskrivningar, min anm.) och det är ju som 
jag sa att jag gick ju inte ifrån mönstret på något sätt, men hade jag börjat 
tidigare med det här med handledning, så jag hade hållit på mera, så hade 
jag säkert blivit friare i mitt sätt att vara. (10; 34) 

Hon har inte övergivit Wikings utbildningsmodell och menar att hon haft 
svårigheter med att utveckla en egen praxis när det gäller andra vetenskap-
liga kopplingar än den psykodynamiska teoribildningen.  

Jag har nog inte funderat så väldigt mycket på andra (teorier). Jag har ju 
läst, men jag är inte alldeles säker på att det jag har läst har verkligen gett 
mig så mycket funderingar att jag har jämfört den ena teorin med den andra. 
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Jag har nog inte varit tillräckligt noggrann kanske i det. För jag tyckte det 
var rätt så jobbigt ibland att läsa dom här böckerna. Så att där har jag ingen 
riktig linje måste jag säga. (10; 8-11)  

I vårt samtal skiljer Anja mellan tillfällen då hon lyckats genomföra bra 
eller dåliga handledningssituationer. Då är det inte teori i akademisk be-
märkelse hon anför som kvalitetshöjande. Hon menar att kvaliteten på sam-
talet blir högre då gruppen i diskussionen till exempel kommer in på värde-
ringsfrågor som handlar om varför det är bättre eller sämre att göra på det 
ena eller andra sättet.

Följa en modell men vara sig själv 

Också Britta har valt att följa Wikings modell och har haft nedtecknade 
fallbeskrivningar som utgångspunkt för handledningssamtalen. Var och en i 
gruppen har skrivit om en elev som de har svårigheter med och hon har 
inlett handledningsprocessen med att delge gruppen en struktur för jag-
funktioner med bas i psykodynamisk teori. Lärarna har också förberett sig 
genom att i förväg läsa Wikings bok "Bråkiga barn".280

Britta menar att handledningens skepnad hänger nära samman med den 
utförande personen. Fallbeskrivningarna utgör en källa för hennes eget för-
beredande tankearbete men för henne räcker det inte att bara läsa dem. För 
att hålla ihop processen behöver hon också skriva ner utsagor som gjort 
starkt intryck på henne och notera egna upplevelser utifrån dem. För henne 
har det varit viktigt att utforma ett eget sätt att handleda, ett förfarande som 
är anpassat till hennes personlighet och förankrat i henne själv.

Det fanns ju några som opponerade sig mot Barbros modell på nåt sått då 
och lite grann … och så där … man måste ju göra något eget av det och det 
gör man ju så att säga … det gör man ju automatiskt men jag är ju aldrig 
Barbro
• Nej 
… fast jag använder en struktur. (6; 49) 

Britta eftersträvar inte att likna någon annan handledare. Det viktiga för 
henne är formen. Hon tror att det är när hon blir som allra klarast, tydligast 
eller agerar mest inlevelsefullt genom sin egen empati inom den form hon 
utarbetat, som hon påverkar deltagarna mest. Hon säger också att hon be-
höver hålla ständigt liv i sitt eget handledarskap, annars finns, tänker hon, 
en risk att hon förlorar handledarkunskapen efter en tid.

                                             
280 Wiking, 1992, s 99. 
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Självreflektion

Handledarna reflekterar under intervjun kring sig själva som handledare. 
De uttrycker på olika sätt en medvetenhet om vikten av att ha uppsikt över 
sitt språk och handlande i handledningsprocessen; före, under och efter 
samtalen. Vi har redan sett exempel på självmedvetenhet i några redovisade 
utsagor.281

Inez säger målande att personen är ett verktyg som behöver ”ses över” för 
att fungera. Flera av handledarna håller liv i sin meta-reflektion genom an-
teckningar och/eller i egen handledning-på handledning.

För Agnes väcker entusiastiska grupper osäkerhet om att räcka till. Då 
växer de egna inre kraven att försöka leva upp till ett handledarideal till ett 
dilemma.

Det känns ju också lite ... jag får nästan lite bävan när jag möter nån sån där 
entusiasm hos en grupp, som det var hos dom. För då, det ställer ju stora 
krav på en själv, att verkligen hjälpa dom, eller se till att dom – göra på rätt 
sätt – möta dom på rätt sätt. (3; 60) 

Du vet hur det kan bli om man bara ska motsvara förväntningar. Det kan få 
precis tvärtom ... det kan bli tvärtom. För att det handlar om att vara lyhörd 
och lugn och inte ha prestationsångest, det är mitt ... (3; 61) 

För Mia känns handledarprocessen som ett ansvar som hon ständigt bär i 
sin kropp. Hon har med tiden blivit alltmer vaksam på innehåll, form och 
klang i egna och andras ords när hon handleder. Hon vill ha och får hjälp i 
egen handledning med att till exempel få syn på vad hon ser som egna fel-
grepp i sitt frågande. Och det är först när hon har skalat av egna olustkäns-
lor som det går att bli maximalt uppmärksam menar hon. 

Men då kunde jag inte få det (handledning-på-handledning. min anm.) av 
henne utan jag fick försöka liksom rensa det som var här själv och det lyck-
ades jag säkert inget vidare med. Och det är värdelöst att åka iväg och hand-
leda om inte liksom känner att man är - jag tycker att man ska va hundra 
procentigt alert. Det är alltid det, den kvällen innan jag ska ha handledning, 
så går jag upp i varv alltså, och känner att nu måste jag anstränga mig nu 
måste jag det och det … (5; 86) 

                                             
281 Exempelvis Astrids ”väckarklocka”, aspekt ”Lyssna i stället för att ge råd”, citat s 
150-151 och Agnes medvetenhet om att hon har för bråttom, aspekt ”Vara i nuet”, citat s 
148.



168

För Mia duger inte att bara behärska en enda handledningsmodell, särskilt 
om det visar sig att formen föder motstånd. Hon vill vara följsam och stå 
till gruppens tjänst. 

Dom ville inte. Dom backar liksom i vissa situationer. Dom ville inte att jag 
skulle intervjua den som hade fallet. Det är en sak jag kommer ihåg va. 
Dom tyckte det var jobbigt. Dom satt och somnade och tyckte det var job-
bigt … För att då enligt Barbros modell så, eftersom jag pratade om den, så 
skulle ju den personen få helt spelrum och dra sin elev. Och dom andra 
skulle lyssna, men det sa dom ifrån redan andra gången att det var ju döjob-
bigt. Dom ville ju också fråga / … / så det var ju bara då liksom, det var 
gruppens gemensamma vilja. Så det var bara att följa den … och så jobbar 
jag alltid sen dess eller liksom ... det är ju deras tid och deras handledning 
jag menar det är dom som ska ha nytta av den och jag är ju bara där för att 
liksom serva dom. (5; 2-4) 

Autentisk uppriktighet eller ärlighet är centralt för flera av handledarna, så 
också för Mia. Hon är säker på att hon genom att bekräfta, ge uppriktigt 
beröm och uppmuntran får den handledde att växa och bli starkare. Det 
händer att hon initialt känner ett större avstånd till någon i gruppen, får 
”negativa vibbar” enligt hennes egna ord. Då anstränger hon sig att möta 
denna person på samma sätt som hon möter de övriga. 

Hon lyssnar intensivt för att hitta det som fungerar och få de handledda 
att göra mer av det genom att ge dem bekräftelse och respektfull återkopp-
ling. Lärare har stora behov av att bli sedda och uppskattade menar hon. 

Och när jag nån gång verkligen kan haspla ur mig nånting som känns väl-
digt genuint då blir det väl bra. 
•Att vara den där positiva eller? 
Mm, dom behöver ju så mycket - dom får ju så lite … lärare på skolorna. Så 
om man köper med sig en chokladask eller lite dricka eller till jul att dom 
bara får lite ... Dom blir ju saliga va. Alltså där (skrattar) tycker jag att dom 
ska få saker på alla sätt. Men det jag pratade om nyss var naturligtvis 
verbalt. Men dom får ju så lite positivt tillbaks från sina arbetsgivare och 
från omgivningen liksom. Att dom är viktiga och värdefulla. (5; 57-58) 

I den stund något överraskande och oförklarligt men viktigt händer i grup-
pen och som hon tror kan leda till förändring registrerar hon det utan att 
påtala detta. Det är viktigt menar hon att låta sådana händelser leva vidare 
utan hennes inblandning.282

                                             
282 Händelsen finns citerad under aspektrubriken ”Lyssna, glädja och bekräfta”, 5; 75-76, 
s 156-157.
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Man känner ju det va, alltså den där gången då blev det bara som magiskt 
och det var bara så liksom att dom kände att dom drog efter andan allihopa. 
Hon hade varit så stark den här kvinnan, så det var ju en otrolig ångest hon 
hade, va. Så det var otroligt starkt. Men va, då gjorde jag direkt så att jag 
gick ut och hon kom uppför trappan och så gick jag bara för jag kände … 
jag tänkte det ska få va här. Jag ska inte bryta det här magiska. Det ska vara 
kvar (skrattar). (5; 83-84) 

Hur handledarna ser på sig själva som funktionärer har också betydelse för 
deras personliga sätt att handleda. Hillevi ser sig själv som en speciell spe-
ciallärare, en gränsöverskridare. Hon ville tidigt gärna pröva på andra sätt 
att utöva sin funktion. Långt innan hon gick handledarutbildningen, ville 
hon omforma sin funktion till att bli mer handledande. 

Det var inte alls det dom ville (de andra speciallärarna, min anm.) eller det 
dom kunde eller det dom ville ge sig in på … utan dom ville hålla sig bara 
till … ja… metodik och ämnena.(9; 5) 

Hon är medveten om sin personliga nyfikenhet på skolpolitiska förändring-
ar. Handledarfunktionen hade hon prövat i andra former innan handledar-
utbildningen och blivit uppbackad i detta av sin rektor. 

Jag (skrattar) tog nog för mig. Det blev bara en följd av… för eftersom jag 
själv då (gick) den här fortbildningen med (utbildarens namn) och hela den 
biten som gav ett tänkande kring rollen och kring vad den kunde innehålla 
och plus att jag hade börjat då med det här handledande arbetssättet så nån-
stans så gick det hand i hand och så hittade jag väl dom lärarna som var in-
tresserade av att vilja släppa in mig ... vilja sätta sig ner och sen vidgades 
det där bara egentligen. (9; 4) 

Så det är egentligen den praktiken ... plus tror jag alltså den rektor vi hade 
då. Hon underbyggde det här hela tiden därför att hon visste ju att vi jobba-
de på det här sättet och hon stödde det hela tiden ... så att både att ta för sig 
plus att få tillåtelse att göra det ... för hon förstod, hon jobbade ju på läns-
skolnämnden ett tag sen. (9; 6) 

Hillevis reflektioner över sig själv som handledare innehåller också integre-
rade utmaningar under handledarutbildningen. Trots att hon upplevde ut-
maningarna som svårigheter under den tiden säger hon efter tre år att dessa 
utmaningar utgjorde den största behållningen i hennes handledarlärande. 
De lärde henne konsten att se möjligheter och hinder i utvecklingsarbete. 

Det var många saker men det som jag kan se idag … det är mycket av det 
som jag gick (igenom). Det som var svårt egentligen ... alla svårigheter ... 
alla … konflikter … allt ifrågasättande … allt det som jag egentligen mådde 
skitdåligt av då ... det kan jag tycka idag att det har jag jättestor nytta av. 
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• Mm 
Allt diskuterande kring det här med handleda på egen skola och ... just det 
ifrågasättandet … 
• Kan du … (ohörbart) 
… (skrattar) det är behållningen faktiskt.
• Kan du utveckla det då vad det är idag då när du har den position som du 
har nu då … alltså hur kan du använda den erfarenheten? Du säger att det 
ger dig nån slags styrka tror jag … 
Ja det gör det 
• Och är en del av din erfarenhet … och idag vad står den för nu då? 
Den står ju för att jag vet vad jag själv står ... jag vet vad jag själv tycker 
och jag vet att det här att prova nya vägar som man säger inte går att det kan 
man göra men man måste ha med sig kring att … det finns (skrattar) … ja 
säg farhågor och risker i det man gör ... att se både möjligheter och hinder 
hela tiden ... och det har jag med mig i allt jobb egentligen. (9; 11-12) 

Förändringstema

Detta upplevelsetema har med professionalisering och organisationsutveck-
ling att göra. Här har jag sammanfört meningar om kompetensutveckling 
respektive lärande, vilka jag menar har olika slags legitimitet i det allmänna 
specialpedagogiska uppdraget med referens till Lpo 94 och specialpedagog-
rollen. Temat belyser handledarnas medvetenhet om det gemensamma an-
svaret för specialpedagogiska frågor, delegationen av den specialpedago-
giska expertfunktionen.

Följande aspekter ryms inom detta tema: 

• få fjällen att falla från ögonen
• få de handledda att se läraruppdraget 
• arbeta för fördragsamhet
• initiera kritisk granskning 
• nytt språk ger nya insikter 
• slussa in lärare i en organisationskultur 
• de ska få komma med sina olikheter 
• skapa tid och rum för samtal i organisationen 

Få fjällen att falla från ögonen 

Den äldsta av handledarna, Anja, berättar om en egen känsla av deprofes-
sionalisering under sin yrkesbana.

... och det har jag ju sett under hela min lärartid från början, så var det ju 
där. Man stängde dörren, jag menar det ... man fick klara sina problem. Man 



171

talade inte om det, för började man tala om det då ansågs man ju som en då-
lig lärare. Det är min upplevelse av det. (10; 67) 

För henne blev skrivandet en personlig, professionell överlevnadsstrategi. 
Hon skrev nästan en hel bok om en elev. Hon skrev ner varje dag vad som 
hade hänt, utan någon struktur. Boken använde hon som underlag på elev-
vårdskonferenserna. Texten hjälpte henne att förhålla sig mycket tydlig och 
konkret. Att bli tvungen att formulera sig, men att ha hjälp av en struktur, 
det vill säga modellens jag-funktionsrubriker283 blev ett mönster hon tog 
över till sitt eget handledande. För henne är det dialogen och en efterföljan-
de diskussion kring texten som är central. Frågorna och meningsutbytet 
beskriver hon som en pedagogisk näthinneömsning som ska få den hand-
ledde att se situationen tydligare, sig själv och eleven med nya ögon.  

För jag vet att andra kollegor sa till mig såhär: "Ja hörrudu, det här med 
handledning förstår jag mig inte på" vet jag en som sa såhär. Ja, men då vet 
jag att jag försvarade mig med att säga: Ja men genom diskussioner kan 
man få fjällen att falla från ögonen på den personen man pratar med så att 
säga. "Ja men med din erfarenhet kan du väl säga: gör så här och så här". Så 
det är många som inte förstår vad handledning är så att säga. (10; 38) 

Utan att riktigt veta om de handledda uppskattat skrivandet tänker hon att 
de handledda delar hennes goda erfarenheter av detta. Trots att de visat 
motstånd har hon stått kvar i sin övertygelse om att texten ger en god struk-
tur åt handledningssituationen. 

Få de handledda att se läraruppdraget

Rita vill få lärarna att söka sig fram till en yrkesfunktion som skapar kom-
petens utifrån den person de är. 

Det är hela tiden att få den andra personen att se vad den gör i sin yrkesroll. 
(8; 14) 

Hon ser också som en handledaruppgift att få lärarna att begränsa sitt upp-
drag, att få dem att hålla sig till sin pedagogiska funktion. Då blir de tryg-
gare och fungerar bättre med barnen menar hon. 

Det är att hjälpa lärarna att hitta sin professionalism och lära sig dra gränser 
för sin yrkesroll ... och att bli trygga och kunna hjälpa barnen i sin tur på ett 
mycket bättre sätt. Det här indirekta arbetet runt barn ser jag som ett verk-

                                             
283 Se avsnittet ”Wikings modell”, s 120.. 
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ligt barnarbete via vuxna och som skapar en helt annan atmosfär och, tror 
jag, är en kompetens ... att få känna sig kompetent, det gör man ju då (om 
man hittar sin yrkesroll, min anm.). (8; 30-31) 

Rita ser handledning som ett instrument för att leda lärare att kunna utföra 
sin arbetsuppgift fullt ut; lotsa en kollega förbi grund så att hon kommer 
vidare. Hon vill få in dem i en känsla av att kunna göra något konstruktivt 
utifrån sin egen vilja och kompetens. Längst inne hos varje människa finns 
energi säger hon. Hon vill frigöra den kraften för att få modet att växa. Hon 
önskar att de handledda ska sätta skygglappar för hindren och visa fram 
sina säkra kort – det här kan jag, det här skulle jag vilja pröva. 

Jag ser väl mycket på vad är behovet? Vad uttrycker man och vad ser jag? 
Det är dom två sakerna. Handledningen är ju till för att hjälpa dem i deras 
yrkesroll ... att gå vidare. Det är ju min viktiga stöttardel och lotsardel 
egentligen ... att göra mig obehövd, precis som man är som speciallärare i 
övrigt. Att få ... att dom blir... klarar sig själva så att säga ... och vågar, som 
är så viktigt för mig, att man inte fastnar i dom här låsta tankarna, att det 
bara är på ett sätt och att de här som man säger aggressionerna mot ett barn 
som jag tycker är så utvecklingsbart ... att vända på det. Just det här härliga 
ordet som Augusta sa en gång: plättvända. Jag använder ofta det. Plättvända 
på tankarna alltså. Och få folk att våga tänka nytt. Det tycker jag är så roligt 
själv för det ger så mycket tillbaka. Just det här att få folk att känna kompe-
tens, att uppleva och höra det från någon eller att man kan lyfta fram kom-
petens och göra den synlig. 

• Kan du berätta om en plättvända? 

Ja nån lärare som vågar gå in (för) att helt lämna det inflammerade läget 
och säga: hur vill du göra? Hur skulle du vilja göra? Utan att se någon reell 
möjlighet eller hinder eller nånting. Att låta dom gå med in i det här ... så 
här skulle jag vilja.. att känna ett flöde i det att det här vet jag att jag kan ... 
det här skulle jag vilja och då skulle jag kunna göra det här. Det tycker jag 
… det har mycket att göra med deras egna visioner och kompetens och vilja 
att göra. Och kraft, där energin ligger. Då kan man göra något. Och komma 
ifrån den här helt låsta positionen och där dom inte har någon energi kvar 
utan bara sorg och ilska. Då blir jag ju väldigt glad själv när jag lyckas med 
det. Och när jag inte får in dom i försvar utan får in dom i den känslan. 

• Det dröjer ett tag innan dom här plättvändorna kommer eller? 

Det dröjer inte så länge eftersom jag känner dom. Det är ju så dom säger till 
mig, vi vill ju att du handleder oss för vi har ju tillit till dig. Vi vill inte ha 
någon främmande. Så kommer det någon främmande hit … innan den vet 
allting som du vet, då kan det ju ta så lång tid innan dom kan hjälpa oss. (8; 
102-103)
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Arbeta för fördragsamhet 

Britta menar att det är svårt att förhålla sig icke-värderande i handlednings-
situationer, att ha kontroll över egna attityder och värderingar. En lärare 
som hon hade svårt att stå ut med blev till ett hinder i handledningsproces-
sen. Hon kunde inte agera stödjande. Vetskapen om att någon annan kände 
till hennes motvilja och att hon i egen handledning-på-handledning fick tala 
om sin motvilja gjorde att hennes värderande inställning kunde förändras 
och att hon kunde fullfölja arbetet i gruppen. 

Jag kunde från det att jag tyckte då att den kvinnan i den gruppen var fak-
tiskt nästan så hemskt hopplös va. Hopplös i allt, hopplös i sitt vad hon 
tyckte om barnen och beskrev barnen hon jobbade. Det finns ju såna man 
tycker är helt hopplösa nästan. Man tänker hon borde nästan avstängas. 
Borde inte vara lärare – och stackars barn och så där. Man kan gå omkring 
och tycka som inte är ... ingen har ju någon nytta av att jag går omkring och 
tycker så. När man har en sån sin grupp då. Det är ju svårt då att kunna 
stödja den läraren i hennes arbete. Det var ju väldigt svårt och inte vara vär-
derande. Och det gick faktiskt att vända det där och att jag tyckte om henne 
och förstod varför det var som det var med hennes arbete och med hennes 
elever och så. Den elev hon beskrev. Och att man kan det då, för jag var 
mycket mera svart eller vitt såhär va. Det kan ju vara bra ibland men att 
man också kan förstå en sån lärare då som man faktiskt måste jobba ihop 
med till exempel. Det är ju väldigt viktigt då för eleverna runt om och att 
man också med en elev kan … om man jobbar med det så kan man tycka 
väldigt mycket om den eleven. För jag har ju sådana elever som inte heller, 
ingen älskar eller har älskat. Om man riktigt ger sig däng på det så lyckas 
man tycka om även dom, så där äkta liksom. Det är rätt skönt, för annars 
skulle det ju vara ett helvete att vara handledare. (6; 5-6) 

Initiera kritisk granskning 

För Gigi stämmer det inte när en grupp inte är representativ när det gäller 
handledning kring ett skolbarn som under dagen vistas i olika pedagogiska 
miljöer. Handleder hon en personalgrupp på ett fritidshem bjuder hon där-
för in läraren. 

Ja, för det kändes tokigt för mig att dom skulle berätta hur hon (eleven i frå-
ga, min anmärkning) hade det i skolan. Så jag ville att hon skulle komma 
med bara en gång och berätta, men då ville hon fortsätta att vara med. Så att 
det blev så. (2; 23) 

Den problematik hon möter handlar mycket om dyslexi och diagnosticering 
inom det neuropsykiatriska/psykologiska området. Det skrämmer henne. 
Hon ser att det finns barn som inte mår bra av att få en stämpel på sig. Det 
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är lätt, menar hon, att diagnosen får barnet att känna att det är så annorlun-
da att det inte finns samma hopp och chanser för honom eller henne att ta 
sig fram i livet. Hon känner sig kluven inför handledningsuppgiften. Egent-
ligen vill hon backa och inte ge sig in och handleda kollegor inom ett om-
råde som ideologiskt känns orättvist och motbjudande för henne. Samtidigt 
menar hon att hon inte kan avstå från att inte gå in i det tillstånd av dia-
gnosticeringsförfarande som pågår. Om hon avstår betyder det att hon ger 
upp sin egen kamp för att ge barnet dess pedagogiska rättigheter. Ett barn 
ska inte behöva vara en börda även om det har svårigheter anser hon.  

Att jag kände att det var jag själv då som var väldigt emot det här då och det 
tror jag handlar om hela synen på barn i samhället idag. Att det som jag pro-
testerar emot som gör att jag blir rädd när jag läser Christoffer Gillberg till 
exempel. Den här boken han har skrivit, där han skriver att barnet är den 
som mer eller mindre bär bördan i en familj där ingenting fungerar på grund 
av barnets problem. Då tänker jag det: man lägger allt på barnen. Därför 
känner jag liksom jag vill inte ha med det här att göra (skrattar). Men jag 
inser att det kan jag ju inte, så här ser det ut runt om. Det får dom väl kalla 
vad dom vill det för då, så länge pendeln är här. Utan man hellre försöker 
tänka på att det i alla fall barnet som på något sätt ska få någonting då, mås-
te hjälp. (2; 58) 

Så gott som alla Gigis handledningsuppdrag handlar om barn med diagno-
ser. Hon vill genom kritisk granskning och diskussion kämpa för en inklu-
derande attityd hos lärarna i skolan när det gäller ”bokstavsbarnen”.

... och behöver läraren då (handledning) så ger ju vi det. För jag tror inte 
heller på det här som var det i Lärartidningen eller Specialpedagogen kan-
ske det var, det senaste där det stod om en sån här DAMP-konsulent som 
fanns i södra Sverige, det tycker jag är lite skrämmande också va. Jag tyck-
er det är skrämmande. Då tycker jag hellre att man ska stötta dom som är på 
skolan, så att dom klarar av det här / ... / och därför har vi nu bestämt att vi 
ska läsa den här boken och diskutera den här och vi ska, ja diskutera, vi 
måste ju få ha någon slags … komma underfund med hur handledningen nu 
ska se ut som vi håller på med då här. (2; 59) 

Ibland hamnar hon i situationer som hon ser som mycket provocerande. Då 
undervisar hon om institutionella skyldigheter. Det händer till exempel när 
hon möter pedagoger som inte har erfarenhet av att arbeta med minoritets-
elever och dessutom inte är skoljuridiskt uppdaterade när det gäller dessa 
elevers skolspråkliga rättigheter.

Eller som sist då så sa jag faktiskt då att det handlar om en, för det som hål-
ler på att bli problematiskt på (stadsdelsnamn) och säkert andra stadsdelar 
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också fast det är nog speciellt (stadsdelens namn) tror jag därför att X-
barnen är ju "blå barnen" som har kommit till skolorna här direkt och nu 
börjar det komma barn från (den andra stadsdelen) och jag menar ett par 
barn kan ju vända upp och ner på en hel skola när man inte har haft - aldrig 
haft det. Så att med dom här små barnen blir ju problemen gigantiska och 
jag har då ett sånt barn på fritids. Och där har jag faktiskt sagt och det - jag 
vart så upprörd för att på nåt sätt tror jag att barn som ... det är ju barn som 
man jobbar med och som ligger så nära ... som ligger mig så varmt om hjär-
tat, men just det här med hur man, när man inte kan se att det är... barnets 
modersmål betyder något. Utan man pumpar in svenska och svenska, mer 
svenska två. Där sa jag faktiskt att det här med studiehandledning och även 
att det är viktigt med mycket fler timmar då. Det sa jag rent ut att det tyckte 
jag att det var barnets rättighet mera och där tog jag också med några artik-
lar sen som handlade om barns modersmål. (2; 62-64)  

När lärarna "löser problemet" genom att enbart sätta in mer svenskunder-
visning undervisar hon om det egna språkets betydelse i inlärningsproces-
sen och drar sig inte för att visa vad hon känner. Hon hänvisar till styrdo-
kument och tar med sig tidskriftstexter som utgångspunkt för diskussioner.  

Nytt språk ger nya insikter 

Handledarna uppfattar förändringar i språket under handledningsprocessen.
Britta observerar tydligt att de handledda tar över hennes vokabulär och 
hennes åsikter och värderingar. Situationer där hon har varit tydlig och klar 
tror hon har haft störst påverkan. Hon lägger också märke till är en minskad 
motvilja och fördomsfullhet mot eleven och en mer öppen förståelse för 
elevens situation. Men hon säger också att upplevelsen av förändring kan 
vara en egen illusion. 

Ja, det är ju väldigt svårt att säga då, för det kan vara mitt eget önsketän-
kande också. Jag tyckte att de blev mer lyhörda eller lite tolerantare eller 
lite - det är ju mina önskningar. Hur man mäter det sedan och hur verklighe-
ten är. Det vet jag inte. Men jag upplevde att det var så. 

• Grundar du det på deras skrivningar eller deras sätt och tala eller? 
Ja, deras sätt att beskriva barnet kanske eller deras sätt att gå in i inlägg i 
debatten på något sätt. Sedan så tror jag att man aldrig kan överdriva sin 
egen roll som handledare (skrattar). Ord som jag tyckte eller sa. Jag kände 
igen det va. Dom tog vissa saker. Men hur mycket dom införlivade och hur 
mycket dom kunde använda det sen i sitt arbete med barnen det kan ju inte 
jag säga eller se. Det är ju för kort tid ett år också men jag kunde ju höra 
liksom att det dom svarade, ord. Mycket jag hade sagt eller kände igen det 
eller. Och det var väl kanske där jag vart klarast eller tydligast eller mest in-
levelsefull. Så tror jag att jag påverkade det lite. Men det kändes bra. Det 
vart en bättre stämning upplevde jag ju och ett positivt slut. (6; 28-32) 
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Slussa in lärare i en organisationskultur 

Rita ser handledning som en möjlighet att skapa ett gemensamt språk som 
innehåller gemensamma insikter när det gäller situationen för elever i skol-
svårigheter. De handledda tar till sig ett språkbruk som ofta är hennes och 
som används och utvecklas i gruppen säger hon.  

Och att dom förstår. Vi får ordval som vi använder sinsemellan. Vi har ju så 
där ... koder ... en kultur som man lär sig så att man vet att man har en 
gemensam insikt. (8; 22) 

Jag känner väl att dom tar över ord och uttryck och använder dom. Jag hör 
mig själv nästan ibland ... att dom kan säga något liknande till nån annan. 
Och dom kan ställa frågor på ett annat sätt som jag tycker... oj då ... det där 
känner jag igen. Det där har jag gjort ... det där har jag sagt (skrattar). (8; 
23)

Koderna bidrar till att skapa en specialpedagogisk verksamhetskultur.
Hennes samordningsfunktion på skolan skiljer hennes roll från de andra 

speciallärarnas säger hon. Hon ansvarar för att göra pedagogiska bedöm-
ningar av vad eleven behöver för pedagogiskt stöd men det är inte alltid 
hon som genomför uppgifterna med eleven. Samordningsarbetet beskriver 
hon som ett "indirekt arbete" med en elev och olika lärare.  

Indirekt, då är det ju att se ... att ta reda på mera konkret hur ser timfördel-
ningarna ut? Hur kan jag stötta dom andra runt om henne (en klasslärare, 
min anmärkning) så att säga ... samtidigt som jag stöttar henne. Det kunde 
vara en slöjdlärare eller en annan resurslärare till exempel runt om. Så att 
dom kanske gick liknande väg. Att dom också ... att dom inte genast sa till 
den här pojken ... genast nämnde hans namn. Det var nog så jag jobbade att 
jag stöttade hela vägen där och det anser jag vara indirekt arbete då. Och 
kanske också lugnande mot föräldrarna. Att dom inte gick på klassläraren 
utan jag försökte hjälpa dom att bena upp situationen .. att dom inte var ag-
gressiva mot klassläraren som hade möjlighet. (8; 79)  

Hon beskriver sig målande som vallhunden i det organisatoriska samspelet 
runt eleverna. Hon menar att hon genom att samordna olika funktionärers 
insatser kan påverka organisationen inifrån och hon kan föra vidare kom-
plicerade frågor i tematisk form till ledningsnivån. Det är enligt henne 
gynnsamt för organisationen men etiskt krävande för henne som person. 

Så att det blir bra för både organisation, rektor och den enskilda läraren ... 
så därför är det en väldig tillgång då man vet mera. Jag kan ju direkt påver-
ka, mycket snabbt påverka ett läge som man inte kan som en utifrån kom-
mande handledare / ... / men det krävs ju väldigt mycket av mig ... av att 
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veta gränser och veta vad jag gör... och jag kräver av mig att jag ska göra 
det för människors bästa. Jag kan ju annars sänka ... men då sänker jag ju 
snabbt mig själv. (8; 28-29) 

Så länge samordningsfunktionen varit sanktionerad av ledningen har den, 
enligt hennes mening, fungerat väl.  

De ska få komma med sina olikheter 

Handledning är enligt Hillevi att försöka förstå mer av mänskligt samspel, 
det som händer i själva mötet men också att lyfta sig ett steg för att se på 
det man är inblandad i utifrån. Se konsekvenser, benämna dem och göra det 
till ny kunskap som man omsätter i andra sätt att vara och att arbeta på.

... att man ser, ja att man ser mer än det som syns (skrattar) på något sätt. (9; 
55)

Hillevi försöker lyfta fram en del av det omedvetna för att göra det medve-
tet hos den handledda, benämna det som synes ske fastän den handledde 
själv inte ser och hör det. Hon vill åstadkomma aha-upplevelser. 

... så sa jag det också att den här mamman tycker att du gör ett bra jobb. För 
jag insåg nånstans ... hon känner sig helt tillintetgjord av den här mamman, 
och det var ju vad hon svarade mig: "Ja , det är ju inte så jag känner, jag har 
funderat mycket kring min lärarroll och hur ... och jag orkar nästan inte med 
den här mamman". Då tänkte jag, det som kommer att bli förändringen med 
henne efter handledningen, det är att hon kommer att se den här mamman 
på ett annat sätt. Den här mamman låter ... pang på. Och det hon kommer 
med låter som att hon hela tiden kritiserar den här läraren. Och jag tror ju 
att efter handledningen (efter att) hon har haft sina gånger så kommer hon 
att säga att det handlar inte om den här mamman, hon beter sej på det här 
sättet, hon låter så här. Och då kommer hon också säkert att prata annorlun-
da om eleven. Det är så jag känner igen från andra handledningar, det blir så 
tydligt när hon sa det här. (9; 60) 

Rita är kritisk mot Barbro Wikings utbildningsmodell. Den kändes för 
trång för henne. Hon menar att det som händer i en handledningsgrupp ska 
benämnas. Annars minskar tilliten. Om inte benämnandet sker, säger hon, 
finns alltid risken att handledning blir en anpassning till en fyrkantig mo-
dell i stället för ett öppet samtal. 

Om min verklighet inte stämmer med ramarna, om våra verkligheter ser oli-
ka ut, alltså det ... det var hela det här va och liksom få komma med dom 
här olikheterna, och det är det jag tycker människor jag möter ska få komma 
med, dom ska få komma med sina olikheter. När dom kommer så kanske 
inte deras (skrattar), den hjälp dom vill ha kanske inte stämmer med den 
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strukturen jag bär med mig därifrån men då får jag tänka och hitta en annan 
struktur och komma överens om den. (9; 17) 

Hon säger också att en värderande attityd från handledaren, ett tillåtande av 
generaliseringar kring rätt eller fel eller mycket kritik bromsar möjligheter-
na till förändring.

Skapa tid och rum för samtal i organisationen 

Några av handledarna integrerar handledning i form av specialpedagogiska 
tematiska samtal på arbetsenhetsnivå. Hillevi ser sitt handledande arbetssätt 
som en strategi att kompromissa mellan lärarnas önskemål att diskutera 
"svåra" elever och att gå det organisatoriska kravet på allmän specialpeda-
gogisk kompetens till mötes. Hon vill reorganisera och få alla i arbetsenhe-
ten att delta i arbetsenhetsmötena.

Arbetsenheten på mellanstadiet ville ha mig som ... ha handledning men då 
vill jag säga att det var ett handledande arbetssätt. Och det dom fastnade för 
det var "busige Benke". Det var det temat dom ville ha. Och då var hela 
mellanstadiet med. Alla lärarna var med då och jag hade också frågat ... vil-
le dom vara med? Vi hade gjort upp fem, sex gånger kring det temat men 
jag la ju upp det litet liknande som handledningen men med mycket mer 
frivillighet att de som ville drog någonting (ett "fall" eller en situation kring 
en elev) och så använde jag mig av det i gruppen, för det var ju flera lärare 
som då kände till det här barnet och som jobbade med det ... men att få flera 
perspektiv på det. Då blandade vi teori och sådana här delar och tog upp en-
skilda barn under dom här fem gångerna. (9; 26) 

Inez integrerar arbetsenhetens elevvårdsfrågor med specialpedagogisk kun-
skapsutveckling.

Och sen har jag ju, håller jag i elevvården och vi har sammanträden en gång 
i veckan med lågstadielärare och förskollärare. Och det har jag ju gjort om 
till en handledningssituation. 
• Jaha, så du har ett elevvårdsansvar då? 
Mm, och det får jag ju sköta hur jag vill va, och det har jag sett till att jag 
har fått igång på ett sätt som gör att det blir en, nej inte handledning, men 
det blir en seminariesituation när man lägger ett fall, ungefär som med kur-
serna om du tänker. Dom får liksom inte allihopa säga: Åh, jag behöver 
hjälp med det … och det behöver den … och den läser inte och den skriver 
inte och kom och hjälp mig … Inez, hur många timmar skall jag få och så 
va … Det ägnar vi litet tid åt. Utan mer att, jaha nu är det så med den här 
och dom berättar om föräldrasamtalen dom har haft och så kan en unge få ta 
nästan hela timmen. Och så kommer dom andra som ... det finns ju många 
kloka människor där som också har fattat det här va, som går in och hjälper 
den här processen att komma igång. (4; 82)  
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Ledningstema

Handledarna leder samtalen och kan därmed markera samtalets riktning. I 
samtliga utsagor framtonar variationer på en samtalsledande funktion. I 
analysen har jag funnit variationer mellan å ena sidan ett mer individuellt 
inlyssnande, bekräftande och hjälpande perspektiv och å andra sidan ett 
mer markerat gruppkonstituerande perspektiv. Det resterande temat avser 
därmed att redovisa olika aspekter när det gäller informanternas upplevelser 
av handledningen av gruppen.

Följande aspekter är framträdande inom det ledningstemat: 

• leda en diskussion med barnet som utgångspunkt 
• ledaren håller i ramarna; gruppen ansvarar för innehåll och utförande 
• leda till samverkan 
• värna om gruppen 
• ansvara för kollegialt lärande 

Leda en diskussion med barnet som utgångspunkt 

Att handleda kollegor kräver kunskaper och erfarenheter om vuxenpedago-
giskt ledarskap tänker Anja. Hon menar att hon ännu inte hunnit bli så erfa-
ren i detta. Men det är deras tal om barnet hon skall leda, en diskussion om 
situationer, säger hon. Enligt hennes åsikt får handledaren inte vara styran-
de i en viss riktning.

Vad i så fall är jobbigt när det gäller vuxna tycker jag det är att inte vara lä-
rare. Utan vara liksom en ledare mera och en på ett annat sätt. Jag tycker 
har man med barn att göra så är det så mycket att du ska göra så här. Men 
gör så här och gör så här. Man leder dom s a s i detaljerna mera, men dom 
vuxna måste man ju tänka dom har ju sin erfarenhet att bygga på. För det är 
ju det värsta som finns om man har en ledare som tar med: Ja men gör så 
här, så här, så här. Man vill ju att personen i fråga själv ska komma med er-
farenheter. (10; 37-38) 

För henne är det viktigt att inte framstå som expert. Hennes intention är att 
alla skall bli så pass säkra med varandra att var och en törs komma med 
sina inlägg i diskussionen. Det är alltid hon som inleder diskussionen med 
frågor till den som skrivit ner sina iakttagelser. Hennes ledstjärna är att stäl-
la hur-frågor: Hur gjorde du då, hur reagerade du? Då kan man få igång en 



180

diskussion sen och de andra kan säga: Jag har gjort så här eller jag skulle ha 
gjort så här. På så sätt får hon hjälp av gruppen säger hon. 

Hon har svårt att bjuda motstånd. Det bär henne emot att styra lärarens 
blick bort från elevens beteende till lärarens eget agerande. Det finns en 
oskriven regel som säger henne att man inte konfronterar medmänniskor 
hur rakt och direkt som helst. 

Ja, jag tycker det är lite svårt och det ligger nog i min person och min upp-
fostran va, att man går inte på människor. Det där raka vet du. 
• Konfrontation? 
Ja, just det. Jag måste alltid anstränga mig för det. Det är inte så naturligt 
hos mig va. Utan då jag vet att Barbro sa till mig någon gång, när man skul-
le få lite kritik då, så sa hon att jag är som en värdinna och det är ju lite 
grann som jag är uppfostrad, och då blir det ju det att man kanske håller 
inne. Man vill så gärna men man vet inte hur man skall lägga orden.(10; 5-
6)

Ledaren håller i ramarna; gruppen ansvarar för innehåll och 
utförande

Är det handledning ska gruppen komma överens om ett samtalsämne, innan 
handledaren kommer. Ansvaret för innehållet ligger med andra ord hos 
gruppen. Har ingen något att ta upp saknas dynamiken. En av handledarna, 
Astrid, menar att handledningssituationen annars blir konstruerad istället 
för äkta.

Du menar om jag har suttit fast och tycker att det inte händer någonting? 
• Ja 
Mm … och det vet jag en grupp speciellt som jag tyckte så här att en gång 
så var det fullständigt dött. Ingen hade någonting att säga och så vidare och 
då så sa jag det att är det någon som har något att säga eller finns det ingen-
ting här i gruppen att prata om och ingen sa någonting så då slutade vi och 
gick hem. (7; 30)  

Också utförandeansvaret ligger alltid i gruppen säger handledarna. Hand-
ledning ska inte utgöra ett beslutsforum utan fungera som ett förberedande 
samtal för beslutstagande. Gruppen får ta eget ansvar för att gå vidare. Au-
gusta uttrycker detta så här: 

… och min förhoppning är att om det där (perspektivbytet, min anm.) satte 
igång de där diskussionerna så kan dom, om dom inte hinner det på hand-
ledningen så kan det ligga kvar och dom kan fundera med varann och ta … 
och när dom sen ska ta beslut under några beslutsfrågor dom skall ta upp så 
har dom i alla fall den här bilden att koppla tillbaks till och samtalet och då 
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har man i alla fall prövat vissa saker som dom kanske sen förkastar. ”Nej 
den tanken som jag hade upp på handledningen den passar inte mig ... men 
det här …” Förhoppningsvis är det litet tydligare då vad man väljer. (1; 72-
73)

Men gruppansvar särskiljs inte från personligt ansvar. Augusta menar också 
att det är upp till var och en i gruppen att inse hur ”fastlåst” han/hon är i sin 
egen föreställning eller sitt eget handlande. Man kan inte välja att vara 
”surkärring” eller ”surgubbe” säger hon.

Jag menar det är ju också så säger jag att jag måste ju själv som person be-
stämma mig för om jag tycker att det här passar mig att arbeta med, på det 
här sättet. Det är till syvende och sist mitt eget val om jag skall vara kvar el-
ler inte. Jag kan välja att försöka påverka en riktning om jag tycker att det 
inte blir en riktning som jag gillar. Då måste jag ju byta arbetsplats, faktiskt. 
Det finns ju inget annat val. (1; 76-77) 

Leda till samverkan

Augusta tror att vissa uppdragsgivare delegerar en del av arbetsledningen 
till henne. Det kan till exempel vara att se till att gruppen ska göra ett bra 
jobb tillsammans. Själv säger hon att hennes uppgift då är att konstruera en 
samtalssituation där var och en får göra sin röst hörd och genom hennes 
frågor och motbilder få gruppen att mer och mer yrkesmässigt sam-tala 
med varandra om sin verksamhet. 

Så att mitt … hennes mål och mitt mål är ju egentligen detsamma, fast jag 
behöver ju inte ha det målet egentligen. Mitt mål tycker jag kan vara att se 
... att jag måste ju utröna vad är det här för gäng? Kan dom överhuvudtaget 
tala med varann? Ja målet för mig är att dom skall kunna tala med varann 
som professionella personer. Det är det ständiga målet i så fall i alla grup-
perna. För dom … och målet för mig är då att använda dom här tillfällena så 
att dom verkligen vågar göra det. (1; 61) 

Augusta vill inte längre kalla sig handledare utan samtalsledare. Hon an-
vänder sin erfarenhet av pedagogiskt ledarskap när hon skapar en samtalssi-
tuation. Vid det första mötet avgränsas handledningens mening genom att 
bannlysa metoddiskussioner och samtal om personliga relationer.  

Är dom förbannade på varandra får dom lösa det någon annanstans eller ta 
dit någon annan. (1; 42) 

Hon påminner gruppen om att hon är pedagog och att det är i den funktio-
nen hon möter och leder gruppen. Var och en menar hon ska våga bidra 
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med sina tankar. Hon ställer krav på gruppen. Den som är i centrum skall få 
tänka klart. Ingen ska inte behöva känna sig jäktad eller pressad och man 
ska få kunna säga vad man vill. Hon vill inte bli avbruten och måste få stäl-
la klargörande frågor. 

Att få gruppen att kommunicera kan innebära för henne att själv visa vad 
hon, gruppledaren, upplever. Hon kan säga att det känns idiotiskt att sitta 
där i samtalet med en person som bara är fysiskt närvarande. Det är något 
hon inte ställer upp på. Ett annat sätt kan vara att komma med ett påstående 
och så argumenterar hon för det. Då får hon en bild av hur gruppen funge-
rar vid andra möten.  

Jag ställer såna här frågor: jaha hur brukar ni göra med uppdelning och så-
där.
• Uppdelning … nu är inte jag med… 
Om arbetsuppgifter. Det handlar om en av killarna där en i Asper-
ger(grupp), en tonåring som hade börjat protestera nå våldsamt. Så jag … 
Vad har ni för rutiner då säger jag och bara det ordet gör ju att … whoom! 
… säger det här. Då inser dom ju att dom har ju inte några rutiner. När jag 
ser deras blickar emellan så inser jag. Oj, här har det nog blivit en uppdel-
ning som inte är särskilt genomarbetad alltså. ”Oj … rutiner? Nej jag förstår 
inte vad du menar” sa många av dom (skrattar). Ja men jag tänker så här. 
Det är nog skönt som vuxen att veta att när det händer då gör vi så här, så 
att jag inte varenda gång behöver fundera över vad jag skall göra. ”Men jag 
har nog gjort så här” säger den ena då. ”Ja jag har aldrig blivit inblandad” 
säger den andra och den tredje sitter bara tyst och lyssnar. Då kan man ju 
gissa hur dom där mötena annars brukar gå till. (1; 41-45) 

Om gruppen är oenig eller inte hittar ett gemensamt förhållningssätt kan 
hon fråga:

Jaha, hur olika tycker ni då? (1; 75) 

Värna om gruppen 

Ledningsansvaret har också en etisk sida, sekretess. Det som tas upp i grup-
pen ”ägs” av dess medlemmar. Handledarna väljer olika sätt att värna om 
detta. För några av handledarna är det viktigt att formulera skriftliga 
kontrakt med gruppen och skolledningen. Astrid menar till exempel att led-
ningen ska känna till handledningens form och innehåll och godkänna kon-
traktet. Det befriar henne från dubbla lojaliteter. Kontraktet säkerställer att 
hon kan avgränsa sitt handledarskap till att leda samtalen i gruppen och inte 
behöva rapportera något ”uppåt”, det vill säga till skolledningen.
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Det hände vid ett tillfälle att rektor frågade mig någonting som jag kände att 
nu så går du utanför kontraktet och då var det så väldigt skönt att kunna 
säga att ja jag skulle gärna vilja svara men jag kan inte det, det ingår inte i 
mitt kontrakt så jag vill inte prata om det och då så sa den rektorn att, ja det 
minns jag, det kommer jag så väl ihåg att hon sa att: ”Det är inget mer med 
det”, men det kändes väldigt skönt att ha det här skrivna och att alla hade 
varit med och beslutat då.(7; 17) 

Att handleda internt ställer stora krav på Rita att hålla reda på gränser för 
vad hon för vidare i organisationen. Hon kan inte ta upp personliga pro-
blem av privat natur eller prat om andra lärare. Hon har lärt sig att inte för-
sätta sig själv i skvallriga samtalssituationer, ibland måste hon välja att 
dricka kaffe för sig själv. Hon försöker vara noga för att inte göra någon 
illa och för att inte misskreditera sig själv. Det har hon lärt sig med åren. 
Hon menar att en mellanposition som hennes kräver att hon ständigt måste 
kämpa för att hålla isär olika funktioner. 

Då försöker jag byta stol så att säga för att jag försöker undvika att prata om 
det som händer i gruppen. Det ska ju inte komma till rektor / ... / Så jag för-
söker hålla isär det för att vara etiskt korrekt på alla håll och det är klart jag 
säkert brustit i nånting men jag har inte  gjort det medvetet. (8; 24) 

Lössläppt prat om vissa elever som pågår i lärarrummet fungerar som en 
varningsklocka säger hon. Hon lotsar ut de mest upprörda och vädjar istäl-
let om samtal i avskildhet. 

Anja upprättar en skriftlig sekretessöverenskommelse med gruppen. I 
organisatoriska frågor är hennes intention att backa upp de handledda att 
agera själva.

Det var speciellt en lärare som kände sig väldigt påpassad måste jag säga 
och det hade ju med organisatoriska saker att göra. Hon fick ingen stöttning 
så att säga från skolledarna. Så att det kom vi faktiskt in på, men då las det 
på den bogen att de andra kunde hjälpa henne i arbetssituationen. 
/ … / Och det hade jag nog fått en uppfattning om den här typen av hand-
ledning att det inte var min … det var inte mitt bord så att säga att jag skulle 
ta kontakt med skolledningen utan det skulle gå via dom, lärarna. Att dom 
kände sig stärkta i det. (10; 20-21) 

Alla handledare betonar på olika sätt vikten av att skapa ett lugn i gruppen 
genom att lyssna och att se till att var och en av de handledda får tala till 
punkt. Astrid framhäver också vikten av kontinuitet, takt och utsträckning-
en i tid som viktiga potentialer i handledningen. Det kan ta ett halvår innan 
samtalsklimatet i gruppen förändras säger hon. 
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Och sedan gjorde jag utvärderingar efter varje grupp och bland annat så frå-
gade jag om tiden, om både antalet gånger och intervallen med varannan 
vecka och tiden en och en halv timme och genomgående har de allihopa 
svarat att det var lagom att det var bra och det kände jag själv att det … det 
var bra. 
• För att? För att det var så…? 
Jo för till exempel varannan vecka … att det jag kunde känna (var) att de 
behövde en och en halv vecka för att bearbeta det som de hade fått och vad 
som hade hänt i gruppen och … och att utan att behöva känna sig stressade 
eller forcerade. Det kändes som att det var en lagom takt. (7; 20) 

Ansvara för kollegialt lärande 

Gigi vill inte ha flera olika funktioner på samma arbetsplats. Det blir för 
mycket för henne att samtidigt arbeta som handledare åt de vuxna och som 
speciallärare med barn i samma verksamhet. Det gör det svårare att hålla 
distans till dem hon handleder.

Han (en rektor som ville anställa henne, min anm.) ville ha mig både som 
handledare, specialpedagog och organisatör, ja allt. Så jag kände att det 
skulle bli för inblandat. Jag skulle inte kunna vara handledare på en skola 
som jag jobbar på samtidigt. (2; 16) 

Hon menar att det är viktigt att vara klar över sitt pedagogiska mandat. Hon 
ska inte arbeta med personalkonflikter. Därför är förarbete viktigt för hen-
ne. För att klara ut vad som egentligen är problemet måste all personal först 
mötas tillsammans med henne. Om mötet mest handlar om barnen kan hon 
tänka sig att vara handledare annars måste det komma någon som kan hjäl-
pa till att reda ut trassligheter i personalgruppen. När arbetsfördelning och 
olika roller är klargjorda kan hon tänka sig att komma igen och börja hand-
leda. Bedömningen ger hon som återkoppling till gruppen och uppdragsgi-
varen/rektorn. Honom/henne uppmanar hon också att se till att någon annan 
kommer och gör klart vad som pågår i gruppen. 

Innan handledningen sätter igång är hon mycket noga med att åskådlig-
göra olika handledningstyper. När det är gjort upprättar hon ett kontrakt 
med gruppen. Den avtalade tidsperioden för handledningen förs in och del-
tagarna skriver under på kravet om tystnadsplikt.  

Gigi anstränger sig för att lyssna intensivt för att bli förtrogen med grup-
pen. Sen är det hon som står vid rodret och navigerar in gruppen i det hand-
ledande arbetssätt som hon tycker passar. Ramarna är viktiga men inom 
dem ger hon mycket av sig själv.  
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Jag försöker vara lite lyhörd där (att föreslå en viss handledningsgång eller 
modell, min anmärkning). Känner in lite grann och ibland känner jag om 
det är - det känns nästan i gruppen och då styr jag och säger att så här, den 
här kan vi börja med och starta med, eller som då att i (namn på skola) före-
slår Barbros (modell). (2; 12) 

Hon menar att hennes professionella tillhörighet utgör en intersubjektiv 
plattform att stå på. Hon vet att de handledda vet att hon känner igen det 
gruppen samtalar om.  

Även om det är väldigt viktigt att hålla mig inom vissa ramar, men ändå så 
kan jag själv ja dela med mig – ge av mig själv då och att lärare tycker ja 
det är skönt att höra att man har jobbat med liknande. Det är många som har 
sagt till mig att "Vad skönt att du är lärare, du känner igen det här som vi 
pratar om”. Och tidigare kanske dom har haft någon psykolog ute i skolan 
eller något sånt. (2; 66) 

Gigi ser handledning som en pedagogisk fortbildningsprocess. Hon brukar 
säga till deltagarna: 

Det är klart att ni ska ha kompensation. Jag menar ställer ni upp på det här 
ni (gör), räkna det som fortbildning och kompensation på nåt sätt, Jag me-
nar inte då med pengar utan tid på nåt sätt då. (2; 28) 

Trots kritik från vissa rektorer skriver hon intyg till deltagarna där det står 
hur många timmar personen ifråga haft handledning. 
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8. Hinder och möjligheter på mikronivå att 
handleda i skolan 

Avhandlingens femte och sista frågeställning rör frågan om vilka organisa-
toriska situationer som utgör hinder eller möjligheter för handledningsfunk-
tionen i skolan. Får informanterna mandat att vara specialpedagogiska 
handledningsfunktionärer och i så fall hur och av vem? Är till exempel 
funktionen tydlig och uppbackad av ledningen? Vi ska nu se närmare på 
detta ”i praktiken” det vill säga med hjälp av informanternas upplevelser att 
möta verkligheten som handledare. De teman jag funnit ringar in och iden-
tifierar betydelsefulla mönster som träder fram i informanternas utsagor. 
Samtliga teman reflekterar hinder och möjligheter i skolans organisation ur 
ett mikropraktiskt perspektiv, det vill säga på lokal men också på kommu-
nal nivå.
Det mikropraktiska perspektivet bygger på samtliga utsagor som jag place-
rat under kriterium H, det vill säga sådana som belyser handledarens erfa-
renheter av hinder och möjligheter att utöva funktionen i skolmiljön.284

Temana består även i denna del av resultatredovisningen av analyserade 
upplevelser av informanternas erfarenheter men de hör till en annan nivå 
eller snarare ett annat perspektiv inom det specialpedagogiska fältet. Upp-
levelserna kan relateras till kontextuella, yttre faktorer: den professionella, 
organisatoriska tillhörigheten. Genom exempel på variationer i form av 
aspekter definierar således teman i detta avsnitt koncentrerade former av 
upplevelser av organisatoriska villkor att vara specialpedagog och handle-
dare. Hinder och möjligheter redovisas under samma temarubriker.  

Två mikropraktiska teman med inbördes variationer återkommer i in-
formanternas utsagor om hinder och möjligheter att utöva handlednings-
funktionen i skolan: ett organisatoriskt tema samt ett differentierings- och 
legitimitetstema.

                                             
284 Samtliga kriterier samt konstruktionen redovisas i metodkapitlet på s 87.  
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Tema organisation 

Det organisatoriska temat består av tre aspekter som tillsammans ger en 
bild av möjligheter respektive hinder för informanterna att utöva handled-
ningsfunktionen:

• skolledningens betydelse  
• tid/ekonomi, stoffträngsel 
• förförståelse i organisationen 

Skolledningens betydelse 

Åtta av informanterna visar på vikten av en ledningsfunktion som är kunnig 
och aktiv när det gäller implementeringen av handledningsfunktionen. Om 
inte skolledaren har insikt i vad handledning kan vara uppstår svårigheter 
enligt Gigi, en av de två informanter som innehar en handledartjänst.  

… för rektorn måste ju först vara intresserad och tycka att det är spännande 
och sen beror det ju på hur rektor ser det då. Alla lärare ska ha handledning. 
Då blir det ju fel för då kommer det uppifrån. Och så är det lite grand på en 
skola. (2; 26-27) 

Saknas insikten finns det enligt henne risker för att personalen tvingas in i 
en situation de inte begärt. Astrid berättar om en sådan erfarenhet. Hon 
skulle aldrig ha ställt upp på det om hon inte fått stöd själv i utbildningen. 

… och det var en väldigt kritisk inställning till handledning. De hade mer 
eller mindre blivit påtvingade det / … / så att de kom dit och var mycket 
kritiska och jag vet att hela det året tyckte jag nog var hemskt jobbigt för 
jag kände den där kritiska inställningen. / … / Det var en grupp, en skola 
med väldigt mycket interna problem och mycket stridigheter mellan lärarna 
och hon (rektor, min anmärkning) tyckte att de behövde handledning. (6; 7-
9)

Om skolledaren har erfarenheter av vad handledning kan innebära underlät-
tas implementeringen enligt några av informanterna. Inez sökte en tjänst 
där rektorn kände till hennes handledarkompetens. 

Sen när jag kom till (kommunnamn) då, då hade jag en rektor och hon viss-
te ju det att jag … (handledde andra lärare, min anmärkning) så hon gav 
mig handledningsuppdrag. (4; 14) 

Denna rektor ger henne handledningsuppdrag på rektorsområdets andra 
skolenhet där Inez inte tjänstgör. På min fråga om det var rektorn som ock-
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så förmedlade kontakterna till andra rektorer angående handledningsupp-
drag säger Inez: 

Jaa, och sen blev det andra rektorer då. Hörde väl talas om att det var bra. 
(4; 16) 

Britta pekar på vikten av att skolledningen är drivande i frågan om att ge 
handledning i tjänsten och som hjälper till med förändringen. Men hon 
upplever inte att ledningen tar detta initiativ.

Nej inte från skolledningen … och inte heller från … fast vi har så pass 
ändå förstående skolledare eller så härute … så är det ju inte självklart nå-
got utan då ska jag kämpa litet för det (att tala för handledning, min an-
märkning) och då gör jag inte det. För det är mitt jobb, själva jobbet här är 
så pass tufft. Det tar så mycket tid. 
• Men det finns ingen diskussion då om att du skulle kunna ha en slags 
handledartjänst då som en del av din tjänst och jobba halvtid? 
Nej inte nu. Det har funnits litet. Men så bytte vi utbildningsledare /…/ men 
hon har försvunnit nu. Det måste ju finnas någon på litet högre, alltså litet 
mera administrativ (nivå) som drar också. Som vanlig lärare och har det rätt 
så tungt så blir det inte för då måste man lägga ner rätt mycket arbete på 
det. (7; 16-19) 

Augusta är den andra av informanterna som har en handledartjänst. Skol-
ledningen sköter all administration av hennes handledningsuppdrag. Hon 
saknar dock en ledningsfunktion som hjälper till med uppdelningen mellan 
elevvårdarnas respektive de pedagogiska handledarnas uppdrag. Ledning-
ens fokus ligger enligt henne enbart på distribution av uppdrag och anpass-
ning av handledarnas tjänstetid. 

Organisationen … så är det ju (rektorsområdets namn) organisation. Det 
enda jag träffar på den det är ju när vi träffar på (namn på medarbetare). X 
och jag träffar (namn på ledningsperson) två, tre gånger per termin och kol-
lar av hur läget är, vad vi har och om vi kan ta mer och (ledningspersonen) 
talar om att dom här har kommit in med önskemål. Är det någon av er som 
kan? Det är ungefär så det går till. Och sen lägger (ledningspersonen) sig 
inte i ett vitten och någon annan på (rektorsområdet) bryr sig inte ett ögon-
blick vad jag pysslar med faktiskt. (1; 29)  

Tid, ekonomi och stoffträngsel

En andra aspekt inom temat ”organisation” har med ekonomi och samtidigt 
med tid till handledning att göra. Ekonomi och tid relateras också här till 
kontinuerliga yttre krav när det gäller yrkeskårens fortbildning. Med rubri-
kens ord ”stoffträngsel” avses den del av aspekten som belyser det profes-
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sionella uppdragets anpassning till kunskapsområden som yrkeskåren sak-
nar eller inte har aktuell utbildning i. 

Att frilägga tid för gemensam handledning kan innebära effektiviserad 
(om)organisation och/eller extra utgifter när det gäller de vuxnas pedago-
giska ansvar för eleverna. Inez säger till exempel att det på hennes skola 
”inte gick organisatoriskt” då intervjuerna genomfördes, att handleda hela 
arbetslag med förskollärare, lärare och fritidspedagoger/fritidspersonal un-
der arbetstid. Det var alltid några vuxna som måste ansvara för barnen.285

Hillevi ser att det nya betalningssystemet286 kommer att utgöra ett hinder 
för pedagoger som skall ge extern handledning. Enligt henne kommer 
handledning att bli en ekonomisk belastning för skolbudgeten. 

… ska alla få handledning … eller så många som möjligt få handledning i 
skolan … hur ska det kunna fungera därför rektorer har inte ekonomi för att 
betala handledare utifrån hur mycket som helst och då var ju min tanke: hur 
mycket kan man få in det här i organisationen så att det finns med? (9; 20)  

Augusta ger exempel på att handledning hon ger i reguljär skolverksamhet 
kommer till stånd när enheten tilldelas extra resurser. När de är förbrukade 
finns enligt henne en möjlighet att hennes uppdrag tas över av någon an-
nan, eventuellt en stationerad elevvårdfunktionär. 

Men det blev ju inget mer sen för dom fick inga pengar. Det kunde psyko-
logen ha i stället … eller någon annan ha eller hur det nu var. (1; 31-32) 

Flera av informanterna rapporterar om handledning och tidsbrist i skolans 
värld. Enligt Anja har grupper som tidigare efterfrågat handledning upphört 
att fråga efter fortsatta handledningssamtal. Hon ser det som ”lyxigt” att 
avsätta tid i skolan till handledning. 

Bara det att sitta tillsammans och diskutera ett problem som faktiskt alla 
kan råka ut för … bara det är ju exklusivt så att säga i skolans värld. (10; 
59-60)

Också enligt Agnes tycks lärarna ha små möjligheter att avsätta tid för 
handledning. De grupper hon haft har inte begärt fortsatt handledning. Det 
kommer ständigt nya påbud om nya uppgifter i lärarrollen, nya kompetens-
områden som prioriteras.  

                                             
285 Intervju 2 med Inez, mb 52. 
286 Under tiden för intervjuerna (1997) genomfördes lokalt budgetansvar på skolenhets-
nivå.
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Nej, dom har inte fortsatt för dom har fått nya såna saker som dom ska göra 
liksom … gå på olika alltså … du vet allt som är på gång i skolan. (3; 11)  

Britta anser att det finns ett starkt intresse för handledning bland lärarna i 
den stadsdel hon arbetar. Men hon vet också att fortbildning inom data och 
svenska som andra språk är ett obligatorium om man vill arbeta som lärare 
där. Enligt henne finns en risk för ”rivalisering”.

Dom var väl intresserade då i våras när jag var och pratade med dom … el-
ler väldigt … men det är mycket fortbildning på gång i (stadsdelen). De har 
svenska-två-utbildningar nu, tjugo poäng och fyrtio poäng, och det var i det 
kollegiet. Och det var datautbildning som man måste ta och det var ett par, 
tre, fyra saker som man går på. Så att det är mycket man ska konkurrera 
med. (7; 16)  

Hon säger att pengarna inte räcker till handledning. I ett skede erbjuder led-
ningen alternativt alla lärare möjligheten att gå en kurs om bråkiga barn. 

Det var ju lättare för henne att gå ut med en sådan kurs som vände sig till 
alla lärare. Sedan togs det bort. Ingen ville betala. (7; 52) 

Också Mia signalerar ”rivalisering”. Fortbildning och handledning konkur-
rerar ibland enligt henne om lärarnas tid och ork. 

Det har hoppat av två och det … jag tror inte det berodde på att dom inte 
ville utan att dom hade bokat in sig på en annan kurs då som låg på samma 
dag och dom orkade inte gå på allt sa dom. (5; 21) 

Förförståelse i organisationen 

Förförståelse är ett ord med många valörer också i handledningssamman-
hang vilket kommer att framgå av texten i detta avsnitt. Det kan betyda be-
redskap eller utgöra något som verkar lockande eller intressant. Det kan 
vara såväl positivt som negativt laddat. Det kan också vara något som sak-
nas eller snarare inte existerar. Informanterna förmedlar upplevelser som 
alla tangerar olika innebörder.

Flera av informanterna upplever ett motstånd mot handledning ute i 
skolverksamheterna. De förmedlar olika bilder av detta motstånd. Augusta 
tänker att kunskap om vad handledning innebär utgör en vit fläck på många 
pedagogers karta. Erfarenheter av utbildningshandledning räcker inte enligt 
henne för att förstå vad processen innebär. Det finns också en risk att den 
som inte ser skillnader i innebörden av handledning, rådgivning och kon-
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sultation har en negativ förförståelse; att man i handledning blir utsatt för 
stark psykologisk press. 

… jag kan tänka mig att det är så många som inte har en aning om vad 
handledning kan vara mer än utbildningshandledning. Så att rådgivning … 
konsultation är mer familjärt för dom och då är det nånting man söker / … / 
om dom inte kan jämföra, så kan dom ju inte annat än ha en fasansbild av 
vad handledning kan vara om dom har hört nånting om personalgrupper på 
sjuttiotalet. (1; 25-26)

Gigi säger att det kommer fler förfrågningar om handledning från 
sexårsverksamheter än från skolor och fritidshem. Den svåraste gruppen att 
nå är högstadielärarna. Att det kommer så få uppdrag från skolan beror 
enligt henne på att kunskapssyn och synen när det gäller barns utveckling 
går starkt isär mellan pedagoger i skolan och pedagoger i förskolan 
respektive fritidshemmen.

Ja, och det är ju lite typiskt om man … det är ju lite typiskt då att dom som 
hör av sig mest det är ju inte skolfolk va, för det är en annan kultur. Utan 
det är ofta sexårsverksamhet, fritidshem som hör av sig i första hand. (2; 
19)

Motstånd i ”skolkulturen” löser hon genom att tillmötesgå gruppens öns-
kemål när det gäller handledningsprocessens utformning. Gigi anpassar sig 
till ett ”läge för lärarmottaglighet” genom att psykodynamiskt bekräfta 
gruppens behov av ventilering. 

I den ena gruppen då, som jag följde två år, där gjorde vi så att först hade vi 
vanlig handledning ett år. Jag föreslog då att man kan ha (handledning) på 
olika sätt. Föreslog då Barbros bok och vi skriver då utifrån ett barn i början 
och slutet … och så prata litet om jagfunktioner. Och det andra är då att till 
varje tillfälle som kommer så har lärarna ansvar att ta med sig material, nå-
got som har hänt … konkreta situationer i skolan kring en elev och man tar 
upp det i gruppen. (2; 7) 

… när jag startade med (namn på skolgrupp) då så … dom sa först att dom 
tyckte Barbros modell verkade mycket spännande. Men sen när vi träffades 
så … ”nej men vi tyckte att det var så mycket” och så där. Dom har ju be-
hov att prata av sig. Dom får ju mindre tid om man har den här (modellen 
med) en elev. Så att när jag hade haft (handledning) ett år då så tog vi den 
som nu … andra året och det var väldigt givande tyckte dom. (2; 8)  
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Att ha samma yrke som de handledda kan utgöra en positiv komponent i 
förförståelsen. Gigi säger till exempel att lärarna tycker det är skönt att hon 
är pedagog. På så vis blir också hon bekräftad. 

Informanterna ger uttryck för att (special)pedagogisk handledning är en 
företeelse som sprider sig som ringar på vattnet. Hillevi fick hjälp att berät-
ta för andra vad de höll på med och vilken användning deltagarna haft av 
samtalen.

Det vi gjorde under tiden det var att berätta vad handledning var … för jag 
visste ju i och med att jag jobbade på samma skola där jag hade handled-
ning att det kan ju bli det här hemlighetsmakeriet. Vad håller dom på med .. 
och pratar dom om oss och hela den här biten. Så att det var väldigt tydligt 
vad det var vi gjorde. Och där hjälpte lärarna i den första gruppen mig ge-
nom att … på arbetsenheterna egentligen också … prata kring handledning 
och vad dom hade för nytta av det. (9; 23)  

Anja blev tillfrågad av före detta lärarkandidater som ville ha fortsatt hand-
ledning i sitt arbete när de var färdiga med utbildningen. Gigi fick sina för-
sta uppdrag genom gamla kollegor. 

Nu kommer jag ihåg vem det var. Det var … (namn) heter hon. Det är en 
(språk)talande psykolog som hade hört att jag jobbade som handledare och 
som tipsade; ringde till mig och frågade om jag hade lust (att handleda). Så 
var det, på den vägen. (2; 6) 

Också för Inez är marken för handledarfunktionen förberedd. Många kolle-
gor på skolan har gynnsamma erfarenheter av grupper de deltagit i tidigare 
med andra pedagoger som samtalsledare. 

Dom tyckte det var kul. Dom började beta ner sig lite i sin egen praktik då. 
Och det tog jag ju med mig till nästa skola. Då hade jag ju dom här männi-
skorna som en bas … ja, som tyckte att det här var skojigt och … ja, sen så 
fick det sprida sig med hjälp av dom. (4; 73) 

Rita som är med och styr det specialpedagogiska arbetet på den egna skolan 
uppfattar inte att hon får uppdrag. Närheten till kollegorna ser hon som en 
fördel. Den förförståelse hon möter består i att lärarna vet att hon vet myck-
et om eleverna och ser enligt henne en arbetstidsbesparing i att bli handled-
da av en medarbetare. 

Det dröjer inte så länge (att få de handledda kollegorna att se vad de vill 
göra åt en situation, min anmärkning) eftersom jag känner dem. Det är ju så 
dom säger till mig. Vi vill ju att du handleder oss för vi har ju tillit till dig. 
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Vi vill inte ha någon främmande hit. Innan den vet allting som du vet … då 
kan dom ju ta så lång tid innan dom kan hjälpa oss. (8; 65) 

Britta menar att förförståelse, i bemärkelsen förståelse för ett nytt fenomen, 
skapas. Man behöver kunna sätta ord på sina erfarenheter, i det här fallet 
handledning. Man kan inte förklara eller förstå något som man inte varit 
med om och klätt i språkdräkt. Saknas personliga betydelsefulla erfarenhe-
ter av kontinuerlig handledning är det enligt henne svårt att argumentera för 
och begära att få det i sitt arbete. 

… hon har jobbat i (namn på rektorsområde) i tio år och där har man inte 
haft handledning på skoldaghemmet. Lite då och då, någon gång, något år 
från PBU eller någonting. Men inte som det här är. Det var jag som kunde 
kräva det då eftersom jag hade förstått vikten av det. (7; 51) 

Enligt Mia är handledning inte ett efterfrågat arbetssätt. Hon fick agera 
själv för att få grupper. Mia har ringt runt till rektorerna i kommunen men 
inte fått gensvar på sitt erbjudande om att ge handledning. Hon menar att 
det är inte nog att bjuda ut handledning som en vara. Lärdomar av handled-
ning förmedlas i stället genom människors tal om en erfarenhet som åtnjutit 
gott eller dåligt anseende. 

Så det är ju så … det är genom goda arbeten som man får nya arbeten alltså. 
Det är inte genom att skicka ut lappar. (5; 19) 

Ett tidigare lyckat integreringsarbete runt en elev åstadkom en positiv atti-
tyd hos rektor och berörda lärare på en skola. De såg vinsten av att interak-
tivt ge och ta hjälp kring en elev i svårigheter. Dessa lärare verkade sedan 
som positiva djungeltelegrafister på sin egen skola. 

Att varsebli förförståelse i gruppen som starkt motstånd kan också väcka 
motstånd hos handledaren.  En rektor gav Astrid i uppdrag att handleda en 
grupp med ”väldigt mycket interna problem”. 

… en väldigt svår grupp med åtta stycken lärare i. Det var slöjdlärare, det 
var mellanstadielärare, det var lågstadielärare, det var speciallärare. Det var 
så många olika professioner och det var en väldigt kritisk inställning i grup-
pen till handledning. De hade mer eller mindre blivit påtvingade det. De 
skulle ju aldrig ha ställt upp på en sådan handledning som inte var önskad 
utav deltagarna … så att dom kom dit och var mycket kritiska och jag vet 
att hela det året tyckte jag nog var jobbigt för jag kände den där kritiska in-
ställningen. (6; 9)

… och dom var så kritiskt inställda så att dom liksom från början letade ef-
ter saker som kunde jämföras med hur en psykolog skulle ha betett sig. De 
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ville liksom ha … se det. Sen så la det sig och det … det slutade riktigt bra. 
(6; 12) 

Astrid säger att hon klarade av att lösa sitt eget motstånd genom att ”få litet 
påfyllning till nästa gång” i den handledning-på-handledning hon fick i ut-
bildningen.

Tema legitimitet 

Det andra kontextuella temat i informanternas utsagor kring att möta verk-
ligheten som handledare handlar om upplevelser av legitimitet. Temat be-
står av två aspekter i vilka informanterna ger uttryck för erfarenheter som 
har att göra med:  

• differentiering av handledningsuppdrag mellan olika professioner 
• tjänstekonstruktion 

Differentiering av handledningsuppdrag mellan olika 
professioner

Den första aspekten gäller upplevelser som har att göra med sortering eller 
fördelning och distribution av handledningsuppdrag inom skolorganisatio-
nen, det vill säga inom en skolenhet eller inom en överordnad enhet för 
elevvårdsfrågor.

Enligt Rita finns ingen diskussion på skolan om olika slags handledning-
ars innehåll, form och vad de skall leda till.

… jag har ju uppfattat det som så att det är didaktisk handledning dom 
(elevvårdspersonalen, min anmärkning) menar och tycker. Då blir dom lug-
na för dom har ju en annan typ av handledning men då har dom ofta den typ 
av handledning som egentligen jag har … har jag ju upptäckt. (8; 32)  

I Augustas fall är det distribution av uppdrag och anpassning av handledar-
nas tjänstetid som är fokus för ledningen. Det finns ingen som ansvarar för 
samordningen av olika handledningsuppdrag. När det gäller genomförande 
och innehåll råder stor självständighet. Det tas också initiativ till arbetsför-
delning mellan professionerna. Man skiljer då mellan barncentrerad hand-
ledning och (pedagogisk) handledning som utgår från vardagssituationer 
och samarbetsfunktioner. Augusta upplever ändå att tystnadsplikten ibland 
sätter gränser för handledningens innehåll. Det kan vara så att gruppen inte 
kan prata om det som berör dem.  
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Dom nästan inte fick prata med någon annan för den här psykologen. Och 
då började jag fatta vilken jäkla makt hon hade på det där stället som jag 
inte hade fattat. (1; 8) 

Frågan om legitimitet hänger också samman med professionell expertkun-
skap till exempel inom det neurologiska området. Både Gigi och Augusta 
som har handledartjänster tror att de kommer att bli diskvalificerade när det 
gäller handledning i arbete med elever som fått neurologiska diagnoser. 
Gigi säger så här: 

… där är ju inte vi behöriga heller /… / jag tänker på de här särskilda grup-
perna i till exempel (rektorsområde) som låg i (rektorsområde) förut. Det är 
ju alltså DAMP-team och jag menar dom är ju en enhet för sig så dom har 
ju egen handledning i den gruppen. (2; 47)

Inez säger att hon tidigare handlett elevassistenter och lärare tillsammans 
men nu har assistenterna egen handledning. 

Och så har dom handledningar dom här (elev)assistenterna och dom har all-
tid handledning av en psykolog. Av någon anledning har dom köpt psyko-
loger. Men det kanske är bra. Psykodynamiska psykologer handleder As-
perger och ADHD och DAMP och … 
• Så det är ingenting som man frågat dig om, om du vill handleda? 
Neej. (4; 59) 

Hon tror inte att psykologerna vill konkurrera om handledningsuppdrag 
utan att det handlar om att hon nu är den enda specialläraren och därför be-
hövs för eleverna på skolan. Agnes och Britta talar däremot om konkurrens 
mellan professioner. När Agnes ville ha egen handledning på handledning 
frågade hon en skolpsykolog i kommunen som hon anlitat tidigare. 

… och vi beskrev det (sättet att handleda) för henne så att … så att hon inte 
kände det som någon slags konkurrens. För hon hade ju handledning själv. 
(3; 39) 

Britta upplever osäkerhet i hur elevvårdsfunktionärerna ser på att hon skul-
le ge handledning åt andra lärare. Hon säger att det inte finns några planer 
på att hon skall ingå i den planerade resursenheten.

Men det är någonting, nån hake som är märklig och det är revirtänkande 
tror jag. Någonstans är det så. (7; 56) 

Britta tror att handledning och konsultation utgör funktioner som kan vara 
avgörande för elevvårdspersonal som riskerar att bli bortrationaliserade. 
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Hon säger att hon inte behöver vara rädd att bli utan arbete då det alltid 
finns tjänster som är besatta av obehöriga lärare.

Rita och Hillevi har tidigare haft förordnanden i en elevvårdsenhet där 
de också kunde ge handledning. Rita säger att i uppdrag som hon fick i 
elevvårdsenheten var hennes roll förutbestämd i och med att elevernas svå-
righeter redan var definierade.

Det var ju runt läs- och skriv. Det var ju väldigt populärt redan då att man 
skulle hjälpa någon och diagnosticera någon och titta vad det kunde vara för 
något. Och jag kände att vår roll blev väldigt liten därför att det som jag an-
nars ser hör till min roll det for iväg till psykologen på något sätt. 
• Vad kunde det vara? 
Det var väl mera att titta på hur grupper fungerade. Hur barnet fungerade i 
grupp så att säga. Var det det sociala det hängde på … som jag också anser 
höra till (den specialpedagogiska) rollen. Så det blev fattigt. Och det var väl 
det jag upplevde att psykologerna då sen ville göra på skolorna igen. Dom 
ville hålla den där indelningen. (8; 54) 

Hillevi säger att hon sökte efter möjligheter att få handleda andra lärare på 
samma organisatoriska villkor som elevvårdsfunktionärerna men att det 
omintetgjordes i och med en omstrukturering av den centrala elevvårdsor-
ganisationen.

Sen så bara egentligen rann det (organisationen med elevvårdsenheter, min 
anm.) ut i sanden, nånstans hade jag anat det för jag fortsatte det här sista 
året för jag var ju litet envis och ville ändå försöka se … kan det finnas nåt 
sätt för speciallärarna att finnas med kring handledning /… / och då visste 
jag ju också att det fanns ju det här motståndet i ledningen … kuratorer och 
psykologer där och (namn på ledningsperson) var ny (titel) som kom in … 
och (var) pedagog och hade dom här andra tankarna och jag tänkte: när blir 
han överkörd här … när får han inte fortsätta… och det bara blev så att det 
rann ut i sanden. Och sen var jag ju inte med då utan det var det sista. (9; 
18-19)

Det fanns idéer i elevvårdsenheten att pedagoger och psykologer skulle 
handleda tillsammans men idén hann aldrig förverkligas enligt Hillevi. 
Hennes och Ritas förordnanden förlängdes inte. Hillevi säger att hon sena-
re, i sin funktion som samordnare för barn i behov av särskilt stöd i en re-
sursenhet, ser samma mönster i uppdelningen av uppdrag mellan pedagoger 
och elevvårdsfunktionärer som fanns i elevvårdsenheten. Elevvårdsfunk-
tionärerna handleder klasslärare i arbetet med utagerande elever. Special-
pedagogerna ger metodhandledning till resurspersoner.
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Tjänstekonstruktion

Den andra aspekten inom temat legitimitet gäller upplevelser av hur hand-
ledningsfunktionen tjänstemässigt integreras i den specialpedagogiska lä-
rarrollen, med andra ord informanternas erfarenheter av hur skolledning, 
förvaltning och fackförbund medverkar till möjligheten att ge handledning i 
tjänsten.

Två av informanterna fick efter handledarutbildningen tjänster som (spe-
cial)pedagogiska handledare, Augusta och Gigi. Augusta fick sin tjänst 
inom en specialskoleenhet. Gigi fick en halvtidstjänst i en specialenhet för 
elever med annat modersmål än svenska. När denna enhet läggs ner blir 
hon tillfälligt utan tjänst och frilansar en period men inte utan motstånd. 

Jag tyckte det var så himla svårt att ta betalt. Jag tyckte det var svårt att säl-
ja mig själv och säga att jag ska ha åttahundra i timmen. (2; 14) 

Hon erbjuds en specialpedagog/speciallärartjänst där handledning ingår 
men tackar nej till att handleda internt. 

Han ville ha mig både som handledare, specialpedagog och organisatör, ja 
allt. Så jag kände att det skulle bli för inblandat. Jag skulle inte kunna vara 
handledare på skola som jag jobbar på samtidigt. (2; 16) 

Gigi söker och får i stället en handledartjänst i en av Stockholms stadsdelar. 
I den känner hon sig som speciallärare och handledare i ett. 

… och det känns väldigt skönt för mig, för jag kunde aldrig … det är jag va, 
det är det jag kan identifiera mig med. (2; 17) 

I Agnes kommundel fanns ingen handledartjänst att söka, men när kommu-
nen fick extra utvecklingsmedel riktade till skolan avsatte skoldirektören 
pengar till att ge handledning i tjänsten. Det skrevs in i hennes befattnings-
beskrivning. Personalkonsulenten i kommunen förmedlade sedan ett upp-
drag till en lärare som begärt enskild handledning. I övrigt var det lärar-
grupper som själva eller genom sin rektor begärde handledning av henne. 
Agnes ser det inte som sitt personliga ansvar att kämpa för att få handled-
ningsuppgifter i kommunen. Handledningserbjudandet är inte till för hen-
nes skull säger hon. Hon anser att det är en kommunal angelägenhet att ta 
del av hennes kompetens och använda den i skolutvecklingssyfte. 

Dom ringde från skolan direkt till mig och frågade om jag ville ha (hand-
ledningsuppdrag) och då tog jag det. Men egentligen skulle det ligga under 
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henne (personalkonsulenten, min anmärkning). Det är ju hon som ska ha 
koll på det här på något sätt. (3; 15) 

Inez har under alla år, under och efter handledarutbildningen, kunnat ge 
handledning i och utanför tjänsten. Det upphörde i och med införandet av 
ett nytt arbetstidsavtal. 

Och då hade jag många … flera år hade jag i grannskolan och dom frågade 
och det kom flera och ville ha sen. Det var två grupper där då. Och sedan 
hade jag i (kommundel) … hade jag ju också i många år och sen började jag 
med en särskild undervisningsgrupp i (kommun). Men sedan fick jag inte 
fortsätta med det. 
•Menar du att handleda dem som jobbade med en särskild undervisnings-
grupp? 
Ja, och det hade jag ju ända tills förra året när de plötsligt sa att jag inte 
skulle få handleda för man fick inte ha övertid. (4; 15) 

Också Astrid säger att hon fick sluta ge handledning då hon tog ut 
deltidspension. I avtalet medges inte övertidsarbete. Hon gav aldrig 
handledning som en del i tjänsten. 

Brittas rektor lät henne ge handledning på tjänstetid i en annan skola un-
der handledarutbildningen eftersom det gick att klassificera som fortbild-
ning för henne. Det är kollegor, tillika vänner, som inledningsvis förmedlar 
handledningsuppdrag. Att hon ska ge handledning i tjänsten efter utbild-
ningen är inte givet för skolledningen säger hon. 

Nej, inte från skolledningen och inte heller … fast vi har så pass ändå för-
stående skolledare eller så härute så är det ju inte självklart något utan då 
ska jag kämpa litet för det och då gör jag inte det. (7; 16)  

Hon känner sig alltför arbetsbelastad. Det är ansträngande för henne, säger 
hon, att varje dag ha undervisningsansvar i en särskild undervisningsgrupp 
och att samtidigt handleda andra lärare enligt kursmodellen utan att ha ned-
sättning i tjänsten. För- och efterarbetet blir alltför betungande. Hon tänker 
därför inte själv leta upp handledningsuppdrag.

Så att det här året då … i våras så fick … sa en skola här i (stadsdelen) att 
dom eventuellt var intresserade och då tänkte jag så att blir det så blir det. 
Jag söker inget annat. Jag försöker inte tänka ut något. (7; 15) 

Hillevi och Rita har efter handledningsuppdragen i en elevvårdsenhet sökt 
och fått speciallärartjänster där möjligheten att handleda ingår. Rita säger 
att hon inledningsvis har stora möjligheter att påverka organisationen in-
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ifrån. Men hon har vare sig arbetsenhetstillhörighet eller en officiell ledar-
funktion. Mellanrollen ser hon som ett resultat av en dialog mellan henne 
och rektor men som tagits på hennes initiativ. 

Och jag tjatade. Med jämna mellanrum sa jag till rektor: Jag anser att jag 
ska vara med i elevvårdsteamet och jag vill jobba kartläggande, handledan-
de över hela linjen efter behov och se vad man göra. Och jag hade förslag 
till henne då också att vara samordnare och att se vilka behov vi hade efter 
kartläggningen och vilka resurser som fanns. Så att jag har då tillsammans 
med (namn) min rektor … ja hon har gett mig lov och jag har då fått ut-
veckla dom här tankarna. Och nu tillhör jag inte ens en arbetsenhet. 
•Du fick alltså delegation att utföra det här? 
Ja men då var den väldigt otydlig inför dom andra till att börja med. Det var 
hon som visste om det och gav mig mer mandat men det var inte så öppet 
utan jag tror att hon ville pröva det och se vad det … och så fick jag komma 
med då (i elevvårdsteamet, min anmärkning). (8; 25-26)  

Friheten att själv utforma sin handledningsfunktion gör att hon prövar 
grupphandledning med klasslärare, kamrathandledning med speciallärarna, 
mentorshandledning, barnhandledning (med eleverna). Begreppet ’mellan-
roll’ ger uttryck för en vag position i organisationen. Arbetsbelastningen
blir betungande och Rita tänker på följande sätt kring följderna.

Jag har fått pröva men min kritik är ju ändå mot ledningen att man tillåter 
någon att pröva men då får man stå där och ta alla konsekvenserna utan 
stöd. (8; 36) 

Hillevi utvecklar med skolledningens fulla stöd sin handledningsfunktion i 
sin speciallärartjänst. Hon gjorde sig tillgänglig för samtal med klasslärarna 
kring de barn hon arbetade med i den samordnade specialundervisningen. 
Samtalen började på raster och under eftermiddagarna då eleverna slutat. 
Allteftersom ökade intresset för de här samtalen. Även lärare som helst såg 
att hon tog över ansvaret för eleverna helt och hållet blev intresserade och 
kom för att delta i samtalen. Till att börja med var funktionen ”osynlig” 
men hon stannade i skolan längre och längre på eftermiddagarna. Handled-
ningen schemalades inte. Enligt henne uppstod i stället ”en tyst överens-
kommelse” på skolan att hon skulle finnas tillhands för samtal om arbetet 
med barnen. Hon övergav så småningom strukturen med undervisnings-
timmar och började arbeta mellan åtta och fem.  

Inte heller när Hillevi börjar arbeta på en annan skola synliggörs hand-
ledningsuppdraget i tjänstekonstruktionen.
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Och då … där hade jag ju mandatet med mig från början att lägga upp det 
men … också med mig från min (nya, min anmärkning) rektor då att ”tänk 
på vad du gör i början därför att det här är en väldigt traditionell skola”. Så 
att där syntes det väl inte alltid att jag handledde på, om man nu kallar det 
för lektionstid från början, utan det dröjde nåt år. Sen kunde jag visa: så här 
jobbar jag! Och sen såg mitt schema ut … när jag lämnade ut det syntes det 
att det fanns handledning inlagt … 
• Ja, ja OK 
… så det är egentligen först då som det fanns på papper … så att det blev så
tydligt. (9; 10) 
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9. Vad är det speciella i informanternas 
specialpedagogiska handledning? 

I det här avsnittet gör jag en kritisk granskning av resultatet av analysen. 
De sex upplevelseteman jag kommit fram till i den fenomenologiska analy-
sen vad gäller informanternas upplevelser av att handleda ställs mot en an-
nan konstruktion än min egen, Gunnar Handals och Per Lauvås modell.287

Avsikten med granskningen är dels att pröva potentialen i de teman jag 
kommit fram till, dels att spåra eventuella skillnader mellan en pedagogiskt 
handledningsmodell och ett specialpedagogiskt förhållningssätt i handled-
ning.

Handledning och praktisk yrkesteori 

Handal och Lauvås utgår från begreppet ”praktisk yrkesteori” (PYT), en 
teoretisk konstruktion som består av två kontrasterande begrepp:

… den enskildes föreställningar om praktiken och om den samlade hand-
lingsberedskapen för den praktiska verksamheten.288

Konstruktionen utgår från Lars Løvlies ”praxistriangel”, en triangulär mo-
dell i tre nivåer vilka tillsammans konstituerar ”praxis”: handlingar (nivå 
1); kunskap genom egna erfarenheter, om andras erfarenheter och om teori 
(nivå 2) samt etisk samt praktisk legitimering (nivå 3). Begreppen i PYT, 
föreställningar och handlingsberedskap, knyter Handal och Lauvås till ni-
våerna 2 och 3 i praxistriangeln. PYT redovisas inte i form av en ”enkel” 
modell som Løvlies praxistriangel. Handal och Lauvås lyfter i stället fram 
och beskriver viktiga kännetecken som jag här gör en kort sammanfattning 
av.289

                                             
287 Resonemanget i det här avsnittet bygger främst på texten i Lauvås och Handal, 1993. 
Samma författare utvecklade idéer om handledning redan i ”En strategi för handledning 
på egna villkor” (Handal & Lauvås, 1982). De har också senare, tillsammans med Kirsten 
Hofgaard, presenterat en handledningsmodell i boken ”Kollegahandledning i skolan” 
(1997).
288 Handal och Lauvås, 1993, s 126. 
294 Sammanfattningen bygger på texten i Lauvås och Handal, 1993, sidorna 129-131. 
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PYT beskrivs som ett individuellt fenomen format och utvecklat av kön 
och social tillhörighet sammanvävt med erfarenheter av möten med om-
världen. Praktisk yrkesteori utgörs inte av det vi lärt oss om yrket och hur 
det ska utföras utan av ”theories-in-use”290, det vill säga värderingar och 
kunskaper i det dagliga arbetet som varje yrkesutövare lägger tonvikt vid 
då vi agerar i vår yrkesroll i praktiken. Denna förhållandevis otillgängliga 
handlingsberedskap är svår att artikulera. Omedvetenheten om våra yrkes-
teorier och den språkliga otillgängligheten hänger bland annat samman med 
att utvecklingen eller uppbyggnaden av handlingsberedskapen sker från 
mycket tidig ålder.

Handal och Lauvås beskriver den personliga handlingsberedskapen me-
taforiskt och visualiserar begreppet som ett nystan, där analytiskt åtskilda 
begrepp som värderingar, erfarenheter och kunskaper tvinnats samman i 
garnets tråd. Ingen lärares praktiska yrkesteori är precis lik någon annans. 
Variationen är oändlig eftersom inga personer kan tänkas ha levt identiska 
liv. Men när vi handlar i bestämda yrkessituationer aktualiseras PYT och 
blir mer tillgänglig för eftertanke. Nu är det inte tanken i handlingen som 
fokuseras hos Handal och Lauvås; i PYT läggs tyngdpunkten vid reflektion 
som rör planering av handling och tänkande före och efter handling vilket 
författarna menar är möjligt att åstadkomma i handledning.

Analytiska krav

Handal och Lauvås analyserar handledningsbegreppet med utgångspunkt i 
PYT, sin praktiska yrkesteori. De formulerar i anslutning till denna analy-
tiska krav som de menar kan och bör ställas på handledning om syftet är att 
den som pedagogisk handling ska generera inlärning i ett professionellt 
sammanhang. Mina teman kommer att prövas mot deras analytiska krav. 
Enligt Handal och Lauvås ska handledning 

• uppvisa ett dialektiskt förhållande mellan att främmandegöra det 
   bekanta, det för-givet-tagna och att göra det främmande bekant 
• handla om professionellt krävande yrkessituationer 
• fokusera personlig yrkeskunskap 
• innehålla metakommunikation 
• innebära progression/ha ett dynamiskt förlopp 

                                             
290Begreppet är hämtat från Argyris & Schön (1984) och inkluderar underförstådda tolk-
nings- och handlingsregler, betraktelsesätt och kognitiva scheman. Motsatsen till ”theori-
es-in-use” är ”espoused theories”, det vill säga  vetenskapliga konstruktioner i form av 
hävdade och försvarade teorier.
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• vara strukturerad 

Mot vart och ett av mina teman ställer jag nu det analytiska krav jag bedö-
mer är rimligt att konfrontera temat ifråga med. Granskningen sker i samma
ordning som den tidigare presentationen av teman.  
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Upplevelsetema Analytiska krav Granskningsfrågor 
1. Dialogiskt här-och-nu-
tema  

Dialektiskt förhållande 
mellan att göra det främ-
mande bekant och att 
främmandegöra det be-
kanta

Kommer dialektiken mel-
lan dialog och diskurs till 
uttryck i mitt material? 
Vilken innebörd har be-
greppen ’dialog’ relaterat 
till ’här-och-nu’?

2. Relationellt tema Professionellt krävande 
yrkessituationer

Ger informanterna uttryck 
för tydliga skillnader när 
det gäller kollegialt prat, 
bearbetning och behand-
ling?  
Formulerar de gränser för 
ett pedagogiskt ansvars-
område i handledningssi-
tuationer?  
Vad menar de med ’hjälp’ 
och ’stöd’?  

3. Didaktiskt-tekniskt 
tema 

Personlig yrkeskunskap  Riktas uppmärksamheten 
i samtalen mot den hand-
leddes personliga yrkes-
teori, mot kunskaper av 
etisk och politisk karak-
tär?

4. Reflekterande, själv-
fostrande tema 

Metakommunikation  Förekommer samtal om 
samtalet i informanternas 
utsagor om sitt handledar-
skap?
Kontrollerar informanter-
na när man behöver 
komma in på ett annat 
spår? 

5. Förändringstema Dynamik/progression Sker analys av problemet?
Sätts händelser i handled-
ningen in i större sam-
manhang?  
Förs andra aspekter, per-
spektiv eller teorier in? 

6. Ledningstema Strukturering Etableras en struktur med 
procedurregler och pro-
gression? 
Hur uttrycks handledar-
skapets ansvar för genom-
förandet av denna struk-
tur? Är det symmetriskt 
eller asymmetriskt? 

Figur 10. Granskningsfrågor utifrån Lauvås och Handals (1993) analytiska 
krav på handledning. 
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Jag granskar mina teman genom att ställa frågor utifrån de analytiska kra-
ven. Inledningsvis synar jag det dialogiska här-och nu-temat. 

Relationen dialog-diskurs 

Kommer dialektiken mellan dialog och diskurs till uttryck i mitt ma-
terial?
Vilken innebörd har begreppet ’dialog’ relaterat till ’här-och-nu’?

Handal och Lauvås bygger i PYT på Jürgen Habermas teori om olika for-
mer av rationaliteter: målrationalitet, kommunikativ rationalitet och kritisk 
rationalitet. De räknar dialogen till den kommunikativa rationaliteten och 
diskursen till den kritiska rationaliteten. I dialogen är intersubjektiv enig-
het, det vill säga enighet mellan samtalets subjekt det primära. I diskursen
är syftet att komma vidare mot en fördjupad förståelse och medvetenhet. 
Här handlar det om att alstra motstånd för att komma bakom intersubjekti-
viteten, enigheten och kulturbestämda uppfattningar för att ta reda på varför 
vi tolkar och handhar pedagogiska företeelser på vissa sätt. Så åter till min 
första fråga! Hur förhåller sig relationen dialog-diskurs i mitt material?

Empirin visar att informanternas praktiska yrkesteori utgör potentialen i 
deras kritiska rationalitet. De lyfter ur sin yrkesteoretiska arsenal fram olika 
”espoused theories” eller andra motbilder i form av artiklar av populärve-
tenskaplig karaktär i syfte att främmandegöra det bekanta. De bekantgör 
genom egna erfarenheter eller genom att ge plats för andra i gruppen att 
berätta om arbetssätt eller upplevelser av utsatthet och vanmakt. Schemat 
över jag-funktioner används i syfte att både främmandegöra och att bekant-
göra.

Dialogens innebörd 

Aspekterna i mitt tema ger uttryck för en övervägande andel kommunikativ 
rationalitet i informanternas handledarskap. Några av informanterna ut-
trycker emellertid svårigheter att bjuda motstånd.291 Det kan betyda att den 
kommunikativa rationaliteten ibland tar över eller dominerar och på så sätt 
kanske ”stör” den kritiska. Vilken innebörd kan läggas i begreppet ’dialog’ 
relaterat till här-och-nu’? Finns det en dragning mot ett terapeutiskt förhåll-
ningssätt i informanternas dialoger med de handledda? Eller går det att för-
stå här-och-nu som något annat än närhet och psykisk intimisering? 

                                             
291 Jag går djupare in på detta i det avsnitt där ledningstemat granskas, s 226-227. 
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Till den kommunikativa rationaliteten i dialogen hör lyssnandet. Samtli-
ga informanter uttrycker vikten av att i dialogen lyssna till de handledda. I 
terapeutiska sammanhang talas om en ’containingfunktion’, där syftet är att 
härbärgera en klients oro eller ångest, ett in-lyssnande i syfte att åstad-
komma terapeutisk närhet. 292 Pedagogen Thomas Ziehe gör en åtskillnad 
mellan ett pedagogiskt och ett terapeutiskt lyssnande.293 Ett pedagogiskt 
lyssnande kan vara intensivt men tar avstånd från det terapeutiska in-
lyssnandet. Det intensiva pedagogiska lyssnandet handlar om att lyssna 
efter något som till exempel kan ge en ny idé och inte har någon ut-
tömmande avsikt. I informanternas utsagor finns exempel på att det peda-
gogiska lyssnandet kan vara en tänkande aktivitet. I aspekten ”det är i flö-
det man ser” menar jag att Inez ger uttryck för detta:  

Ja, man skulle kunna se … jag tror man skulle kunna höra när det händer 
(den handledde kommer till en ny insikt, min anmärkning). Nu är det ju 
bara höra. Men det går faktiskt ... och hon sitter och blablabla och då kan 
man kila in med – jaha, hur då då? – och så några till. Utan att man krafsar i 
dom, förstår du.294

Hillevi uttrycker intensiteten och tänkandet i pedagogiska lyssnandet så 
här:

Ja … för jag ville nog inte ha det (nedtecknade fallbeskrivningar, min an-
märkning) innan heller utan mer i det dom berättar därför att jag tror att jag 
också är … visst kan jag dra slutsatser av det jag tittar på och se vad jag vill 
ta fram men jag kan ännu mer i mötet ta fram vad jag hör (min kursiv) … 
vad är det dom tar upp kring det här barnet … vad är det dom fastnar på el-
ler vad är det som låter viktigt för dom i det? / … / utan det är ord som jag 
har antecknat under det dom drar som jag vet sen att det här har jag kommit 
tillbaka till / … / och därför tror jag att jag behöver mötet när jag ska hand-
leda.295

Lyssnandets och frågandets konst 

Om lyssnandet leder till ett bekräftande samtalsmönster blir det svårt för 
handledaren att bjuda motstånd så att samtalet fördjupas. Det finns då en 
risk att det bekräftande mönstret går över i och cementeras som ett befäs-
tande sådant vilket i sin tur kan leda till att man som pedagogen Elisabeth 
Nordström uttrycker det ”odlar myter, söker hinder och enas om vissa 

                                             
292 Begreppet användes också i Wikings modell. Det var då svårt att finna någon motsva-
righet eller något alternativ i det pedagogiska språket. Jämför Wiking, 1991, s 99. 
293 Ziehe, 1992, s 74-79. 
294 Inez, intervju 2, mb 36. 
295 Hillevi, intervju 2, mb 29. 
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’olösliga’ problem”.296 Om inte det intensiva lyssnandet följs av motstånd 
riskerar således den diskursiva rationaliteten att utebli.

Uttryck för motstånd består i materialet mestadels av att informanterna 
ställer frågor. Frågandet pendlar mellan medveten frågeteknik och ärlig 
nyfikenhet och varierar när det gäller sättet att fråga och styrkan i mot-
ståndsbjudandet. Här följer några exempel. Augustas sätt att bjuda mot-
stånd består bland annat i att ”exponera bilder”.297 Hon vill med sina frågor 
åstadkomma ”synvändor”, det vill säga få de handledda att se den situation 
som bearbetas ur olika perspektiv. Hennes förhoppning är att gruppen ska 
komma fram till egna rubriker, det vill säga kunna generalisera och kon-
struera vissa gemensamma tankekartor att förhålla sig till i den praktiska 
verksamheten.

Inez handledarskap består också i att framkalla bilder. Hon poängterar 
vikten av och handledarens ansvar för att hålla kvar de handledda på en 
medveten nivå. Det gör hon genom en utforskande dialog kring en situation 
utan att gå in på den handleddas personlighet. 

… att hålla fast vid det här … torra, sakliga, som en handledning måste vara 
enligt min mening. Det gäller att hålla sig i sin lilla ruta och för att få igång 
processen, för annars får du igång fel process. Du kan få igång en terapeu-
tisk process, som du inte vet vad du ska ta hand om…298

Hon kryddar sitt sätt att ge motstånd med att ofta använda metaforer. Kon-
struktioner av metaforer, menar hon, ska få den handledda att tänka på ett 
annat sätt, en tankekonstruktion som bygger på en objektteoretisk idé om 
övergångsobjekt.299

Ett par av informanterna lyfter fram sina svårigheter att gå emot de hand-
leddas praktiska yrkesteori. Anja säger till exempel att hon leder diskussio-
ner men att hon drar sig för att styra lärarens blick från barnets till lärarens 
beteende. ”Man går inte på människor, det där raka vet du.” säger hon.300

Är det så att variationen i att bjuda motstånd hänger samman med en sä-
kerhet att använda såväl ’espoused theories’ som ’theories-in-use’ fram-
sprungna ur egna erfarenheter av att få och ge handledning? Vissa tecken 
tyder på det. Av de professionella livshistorierna framkommer att både Au-
gusta och Inez har en längre, tätare och mer varierad erfarenhet av att hand-

                                             
296 Jämför Nordström, 2003, s 83. 
297 Jämför aspekten ”Exponera inre bilder” s XX. 
298 Intervju hl 4 (Inez) mb 3. 
299 Se vidare exempelvis Winnicot, 1985.  
300 Anja, intervju 2, mb 5. 
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leda olika konstellationer av pedagogiskt yrkesverksamma än Anja. Därut-
över har de lång erfarenhet av att få handledning-på-handledning.

Kollegialt prat, bearbetning eller behandling? 

Ger informanterna uttryck för tydliga skillnader när det gäller kollegialt 
prat, bearbetning och behandling?
Formulerar de gränser för ett pedagogiskt ansvarsområde i handled-
ningssituationer?
Vad menar de med ’hjälp’ och ’stöd’?  

Handal och Lauvås andra analytiska krav är att handledningen ska beröra 
professionellt krävande yrkessituationer. Jag bedömer att detta krav är upp-
fyllt. Alla informanter redogör i intervjuerna för sådana handledningssitua-
tioner där svårigheter i arbetet med ofta mycket krävande elever utgör 
grunden för samtalen.  

Kollegahandledning utgör ett internt grupphandledningsförfarande ”kol-
legor emellan” och klassificeras av Handal och Lauvås som horisontell. 
Informanterna i mitt material handleder också kollegor på sin egen skola 
(internt) eller andra skolor (externt). I det följande problematiseras därför 
kollegialiteten, det vill säga hur handledarna förhåller sig som pedagoger 
mot andra pedagoger och till sitt pedagogiska ansvar. Kan deras handled-
ning beskrivas som ”horisontell” i Handal och Lauvås mening? Ja, men inte 
alltid. I handledningssammanhang är det svårt att bortse från pedagogikens 
betydelse och funktion. Att tillämpa pedagogik innebär ju ytterst att inter-
venera, det vill säga att gripa in i en annan människas liv. Viktiga frågor i 
pedagogiskt yrkesrelaterad handledning har på så sätt att göra med var 
gränsen för terapeutiska interventioner går, i synnerhet när samtalen hand-
lar om mycket svåra yrkessituationer. Jag har redan antytt problematiken i 
granskningen av det första temat. Jag måste därför gå vidare med ytterliga-
re en fråga som hänger samman med relationen till de handledda: Formule-
rar informanterna gränser för ett pedagogiskt ansvarsområde i handled-
ningssituationer? Ett sätt att söka svar är att granska vertikaliteten eller dju-
pet i handledningen. 

Handledningens interventionsdjup 

Johan Näslund och Kjell Granström synliggör spännvidden mellan ett litet 
respektive stort interventionsdjup i olika pedagogisk metoder.301 De preci-

                                             
301 Näslund och Granström, 1995 s 14. 
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serar nivåer som jag speglat mot informanternas utsagor när det gäller för-
hållandet till de handledda. Näslunds och Granströms schema har följande 
utseende:

Pedagogisk metod     Interventionsdjup

Nivå 1 Föreläsning      Litet 
  Gruppdiskussion 

Individuell undervisning 

Nivå 2 Praktikhandledning i grupp 
  Individuell praktikhandledning 

Nivå 3 Metodrelaterad handledning i grupp 
  Metodrelaterad individuell handledning 

Nivå 4 Processrelaterad handledning i grupp 
  Processrelaterad individuell handledning 

Nivå 5 Gruppsykoterapi 
  Individuell psykoterapi 

Nivå 6 Gruppanalys         Stort 
  Individuell psykoanalys 

Figur 11. Interventionsdjup i pedagogiska metoder. Näslund & Granström, 
1995, s 14. 

I empirin ger informanterna uttryck för att handleda på ett interventions-
djup som fluktuerar mellan nivåerna ett, tre och fyra.302 Frågor som tas upp 
och bearbetas har att göra med vardagliga situationer och handlingar i sko-
lan. Enligt utsagorna i intervjuerna håller sig informanterna ovanför den 
femte nivån; de rör sig inom ett lärarpedagogiskt territorium. Min bedöm-
ning är också att det finns en medvetenhet hos dem om risker med ”djupare 
vatten”.303 Några exempel: 

                                             
302 Nivå 2 handlar om praktikhandledning och har därför uteslutits här.
303 Inez ger uttryck för sådana farhågor under aspekten ”Hålla fast i det torra, sakliga på 
s 161. 



210

Jo, sen har dom nog frågat att vad gör du om vi kommer in på sånt som du 
inte vill ta upp då? Då rullar jag bort eller frågar om jag ska gå … eller tyst-
nad.304

(På min fråga om hon sagt nej till något uppdrag) Ja, personalfrågor runt 
hur dom funkar med varandra i grupp och så, det sa jag att det vill jag inte 
göra. För det känner jag mig inte kapabel till. Men sen organisatoriskt kan 
det ju bli.305

… men det krävs ju väldigt mycket av mig…av att veta gränser och veta 
vad jag gör. Och jag kräver det av mig att jag ska göra det för människors 
bästa.306

… att hålla fast vid det här … torra, sakliga, som en handledning måste vara 
enligt min mening. Det gäller att hålla sig i sin lilla ruta och för att få igång 
processen, för annars får du igång fel process. Du kan få igång en terapeu-
tisk process, som du inte vet vad du ska ta hand om…307

Med utgångspunkt från Näslund och Granströms figur vill jag påstå att 
samtliga informanter ger uttryck för vertikal handledning snarare än hori-
sontell, det vill säga så som Handal och Lauvås definierar kollegial hand-
ledning. I det följande lyfter jag fram några implikationer eller dolda inne-
börder i denna skillnad.

Hjälp-och-stöttafenomenet – en fråga om genus? 

Ytterligare en fråga i granskningen av det andra temat berör hjälp-och-
stötta-fenomenet. Begreppen hjälp och stöd används av flera informanter 
när de beskriver olika handledningssituationer. Vad har detta fenomen för 
innebörd i informanternas praktiska yrkesteori?  Är hjälpa och stödja språk-
liga markörer för en uppriktig önskan om förändring när det gäller en svår 
yrkessituation? Har den med kön och genus att göra? 

Handal och Lauvås lyfter fram vikten av autentiska samtal i handled-
ning, det vill säga ärlighet och uppriktighet i dialogen. Handledaren ska 
föra sådana samtal ”med hjälp av åsikter, kunskap, erfarenheter och reflek-
tion”.308 Samtidigt pekar de på svårigheten när det gäller att få ordning på 
frågan om vad som är rätt och riktigt och vad som är fel och hänvisar i sin 
framställning till stort behov av stöd från filosofin.309 I det följande utveck-

                                             
304 Augusta, intervju 2, mb 49. 
305 Agnes, intervju 2. Mb 37. 
306 Rita, intervju 2, mb 27. 
307 Inez, intervju 2 mb 3. 
308 Lauvås och Handal, 1993, s 207. 
309 Ibid. s 208. 
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lar jag därför en tanke om handledarens ansvar i relation till de handledda, 
en tanke som föddes i läsningen av Ulla Holms310 feministiska tes om ’pro-
fessionellt modrande’ och som närdes i mötet med Zygmunt Baumans311

reflektioner kring vårt moraliska ansvar.  Jag återkommer till denna tanke 
och utvecklar den ytterligare i granskningen av ledningstemat.  

Professionellt modrande

Undervisning av barn i förskolan och i de tidiga skolåren är i mycket kvin-
nokulturella praktiker. Holm skriver om en glidande skala modra-
besläktade aktiviteter.

Hela familjer av kvinnokulturella praktiker är begreppsligt relaterade till, 
släkt med, styrda av eller influerade på modranden.312

Holm anser att kvinnors habituellt uppövade förmåga att bry-sig-om och 
intressera sig för varje individuellt barn är förutsatt, underskattad och ex-
ploaterad. Eftersom förmågan traditionellt antagits vara given av naturen 
har följden blivit att behovet av utbildning och lönesättning anpassats där-
efter.313 Holm pekar också på en annan viktig aspekt, föreställningen att 
vikten av omsorgsrelationer i utbildningssammanhang antas lätta med ål-
dern. Ju högre vi avancerar i skolvärlden desto mer expertinfluerat ”fad-
rande” förväntas menar Holm. Ju mer teoretiskt framskriden undervisning-
en är och ju äldre och mer skolade de unga är, desto maskulinare och sakli-
gare förväntas praktikens utförare vara. Omsorgen tappar mark ju högre vi 
kommer.  

Informanternas hjälpa och stötta kan ses som ett ’professionellt modran-
de’. Enligt Holm lägger termen ’modrande’ tyngdpunkten vid utövarfunk-
tionen samtidigt som utövare och mottagare är varandras förutsättningar. 
Hon tänker sig också en modrandeskala som beror av objektet. Vid ena 
ändpunkten finns de som har livet framför sig och vid den andra kommer vi 
alla att befinna oss när vi lagt framtiden bakom oss. Vid båda ändarna be-
höver vi andras hjälp; i början av livet för att ta oss fram mot självständig-
het och i slutet tröst och assistans. Men också på vägen mellan det liv vi 
levt och det som återstår. Vi vill dela svårigheter och glädje med någon 
som är responsiv. Vi är alla ”beroende djur, inte blott solipsistiska intelli-
genser” skriver hon.314 Modrande utövas av både män och kvinnor. Hon 
                                             
310 Holm, 1993. 
311 Bauman, 1995 1995b. 
312 Holm, 1993, s 159. 
313 Jämför Florin, 1987. 
314 Holm, 1993, s 159. 
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markerar vikten av att inte se modrande som könsbestämt utan som genus-
relaterat och på så sätt kopplat till professionaliseringsarenan.315

Holms tes är att kvinnor är särskilt exponerade när det gäller att utveckla 
benägenheten omsorg. Omsorgerna som utövas är genom sina professioner 
styrda av sina institutionaliserade vetenskapliga discipliner. Medicinsk om-
sorg är inte detsamma som psykiatrisk, psykologisk eller pedagogisk sådan. 
Pedagogisk omsorg utövas både som omvårdnad och uppfostran eller pe-
dagogik. Ett uttryck för professionellt modrande finner vi i begreppet 
’barnomsorg’.316 I omsorgsarbete gäller det att göra det så bra som möjligt 
för mottagaren i ögonblicket. Samtidigt finns ett implicit krav på hjälp till 
självhjälp, det vill säga tjänster och hjälp skall utföras på ett sådant sätt att 
mottagarens förmåga till omsorg om sig själv inte försvagas men stärks. 

Informanternas professionella modrande ska inte betecknas som omsorg. 
Holm skiljer i omsorgsbegreppet mellan symmetriska respektive asymmet-
riska relationer. Den symmetriska relationen kommer till uttryck i vara-för 
någon och den asymmetriska relationen i vara-med. Det ”hjälp-och-stötta-
fenomen” som här diskuteras menar jag tangerar Holms ”vara-för”. Infor-
manterna är inte med och hjälper sina handledda att genomföra någon pe-
dagogisk handling. ”Hjälpen” sker i samtalsform och är indirekt och oför-
utsägbar. Efter att belyst genusaspekten vrider jag nu något på det filosofis-
ka kaleidoskopet för att se på relationen handledare- handledd ur ett mora-
liskt, mänskligt perspektiv. 

An-svar och omtanke 

Sociologen och samtidsanalytikern Zygmunt Bauman skriver att vi alla är 
moraliska varelser - ofrånkomligt och därmed existentiellt. Varje moraliskt 
subjekt är oersättligt. Det innebär att vi alltid står inför utmaningar från nå-
gon annan. I varje utmaning från denna någon, denna Andre ligger enligt 
Bauman en annan utmaning: att känna ansvar för honom eller henne, ett 
latent uppfordrande ansvar som han benämner ”ett tillstånd av vara-för”.317

Den moraliska hållningen handlar enligt Bauman om en inställning före
relationen. Enligt honom är alla relationer asymmetriska. Holms polariser-

                                             
315 Holm refererar till den norska sociologen Kari Wærness (1980) som ser professiona-
liseringen av traditionella omsorgsyrken inom hälsovårds- och socialsektorn som ett för-
sök att uppnå jämställdhet och större erkännande för kvinnliga yrkesutövare på det eta-
blerade manssamhällets premisser.  
316 Omsorgsbegreppet i relation till elever som får särskilt stöd diskuteras också av ex-
empelvis Gunnarsson, 1995; Heimdahl-Mattson, 1998 och Roll-Pettersson, 2001. 
317 Bauman, 1995, s 9.  
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ing mellan ’vara-för’ och ’vara-med’ existerar inte hos Bauman.318 På så 
sätt har Baumans vara-för en annan valör. 

Vara-för innebär, enligt min mening, ett känslomässigt engagemang (min 
kursiv.) för den Andre innan det bundit sig (och innan det rimligen kan bin-
da sig) för ett särskilt handlingssätt i förhållande till den Andre.319

Asymmetrin i relationen handlar för Bauman om ensidighet, inte ömsesi-
dighet, en relation som inte kan kastas om. Hans intersubjektivitetsbegrepp 
beskrivs med orden ’ansikte-mot-ansikte’.320 Framväxandet av intersubjek-
tivitet konstituerar subjektet - inte tvärtom. Den asymmetriska karaktären 
”jag mot den andre” gör enligt Bauman mötet, varje möte, till en moralisk 
händelse. Jag är för den andre oavsett om han/hon är för mig. Det finns en 
respekt för den andres autonomi vilket i sin tur innefattar mitt samtycke att 
inte pressa den Andre till att vara-för-mig eller på något annat sätt inkräkta 
på den andres frihet. Den etiska situationens unika kvalitet utgörs av närhet 
”ansikte-mot-ansikte”. Denna närhet menar Bauman är detsamma som om-
tanke.

Jag vill nu hävda möjligheten att det är omtanke i Baumans mening som 
beskriver informanternas relation till de handledda. Omtanke bildar peda-
gogisk ram och bas för den komplexa handledningssituationen, inte om-
sorg. Omtanke står då för en pedagogisk kvalitet som inte har med införli-
vande och identifikation att göra. 

Omtanke finns för det första i informanternas uttryck för ansvar att hålla 
i ramarna det vill säga att bibehålla samtalets yrkesmässiga innehåll det vill 
säga inom ett pedagogiskt rum. Informanterna bearbetar tillsammans med 
de handledda professionellt krävande situationer. De passerar inte gränsen 
till området för pedagogisk behandling, mätt med Näslunds och Granströms 
interventionsmått. Omtanke kan också vara att avstå från att vara normativ 
och föreskrivande. Informanterna ger uttryck för restriktivitet när det gäller 
rådgivning. Jag återkommer till detta i granskningen av det didaktisk-
tekniska temat. För det tredje kan omtanke uttryckas i respekten för den 
andres integritet. Det handlar inte om att vinna någon med sina åsikter. 
Jag=handledaren ansvarar för att du=den handledda alltid kan komma 
med det du har rätt att säga, det vill säga din mening.

                                             
318 Bauman gör genom sitt asymmetriska ’vara-för’ anspråk på ett radikalt intersubjekti-
vitetsbegrepp. Jag kan i det här sammanhanget inte gå närmare in på hans analys utan 
hänvisar läsaren till hans analys av filosofen Emmanuel Lévinas’ tankar i boken ”Skärvor 
och fragment” (Bauman, 1995b).   
319 Bauman, 1995, s 82.  
320 ’Ansikte-mot-ansikte’ är Emmanuel Lévinas begrepp.  
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Att handleda och därmed intervenera kan, menar jag, ses som en etisk
handling där ansvaret för den andre i hög grad aktualiseras. Omtanken (om 
de handledda) tvingar handledaren till en reflektion kring ansvaret i mötet 
med de handledda. Hennes etiska ansvar intensifieras i handledningssitua-
tionen. Vi kan därför anta att språkliga uttryck för relationella handlingar 
som att hjälpa, stödja eller stärka också kan gälla för pedagogiskt yrkesrela-
terade bearbetningsformer, det vill säga som har med lärarrelevant inlär-
ning att göra. Informanternas uttryck för ”hjälpa”, ”stötta” och ”stärka” kan 
stå för något annat än kollegialt ”terapeutiska” interventioner. Men den mo-
raliska ansvarspositionen kommer inte tydligt fram i deras språk. Den är till 
synes implicit och kan tänkas utgöra ”tyst” förtrogenhetskunskap i relatio-
nen till de handledda.

En alternativ tolkning vore att informanterna de facto rör sig språkligt i 
en professionell gråzon där omhändertagande och bekräftande ansvarsta-
gande bildar del i ett genusladdat professionellt modrande.

Fokus på förtrogenhetskunskap? 

Riktas uppmärksamheten i handledningen mot den handleddes person-
liga yrkesteori, det vill säga mot kunskaper och värderingar av etisk och 
politisk karaktär?

Mitt tredje tema, det didaktiskt-tekniska, ställer jag mot Handal och Lauvås 
analytiska krav på att handledningen riktas mot den handleddes personliga 
yrkeskunskap. Handledningen ska inte bara överföra existerande yrkeskun-
skap till nya utövare, den har också ett samhällsvetenskapligt syfte. 

… den ska också öka medvetenheten om de samhälleliga strukturer och be-
tingelser som påverkar och styr utvecklingen och tillämpningen av kunska-
per. Den ska dessutom bidra till att artikulera den yrkeskunskap som finns 
utvecklad individuellt och kollektivt och göra yrkesutövarna bättre i stånd 
att tillsammans utveckla kunskapsområdet.321

Enligt Handal och Lauvås kan emellertid bara vissa delar av den praktiska 
yrkesteorin nås. Begränsningen är kopplad till den enorma bakgrund av 
kulturellt förmedlad förförståelse som har betydelse för hur de handledda 
uppfattar, tolkar och låter sig utmanas av handledaren. Också lärares hand-
lingstvång gör att en viss situation lätt hamnar i fokus och gör att handled-
ningen blir ”närsynt”, det vill säga fokuserad på själva handlandet. En tred-

                                             
321 Handal och Lauvås, 1993, s 96. 
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je begränsning ligger också, som jag ser det, i handledarens egen praktiska 
yrkesteori, hans/hennes egen förförståelse som kan vara mer eller mindre 
bearbetad.

Jag har i det föregående avsnittet visat att informanterna yrkesrelaterar i 
handledningssituationerna. Utgångspunkten för samtalen är i de flesta fal-
len de handleddas egna svårigheter i det pedagogiska arbetet. Men är det då 
förtrogenhetskunskapen som utmanas? Utsätts värderingar för prövning?  
Ja, det menar jag även om jag problematiserat styrka i utmaning och mot-
stånd tidigare. Samtliga informanter ger uttryck för att handledningssamta-
len ska förändra de handleddas sätt att se på barn eller elever i svårigheter 
och därmed åstadkomma förändringar när det gäller arbetssätt och arbets-
former. De är restriktiva mot rådgivning och konsultation som enligt Han-
dal och Lauvås i regel är dåliga former av handledning eftersom den poten-
tial för inlärning som varje situation representerar inte blir utnyttjad. Infor-
manterna ger i stället uttryck för försök att hålla kvar situationer och i språ-
ket hitta luckor som kan öppnas för nya tankar och idéer. 

I de professionella livshistorierna synliggörs informanternas praxiskun-
skap.322 Den består av deras egna värderingar som baserats på långvarigt 
intresse för och didaktisk kunskap om ”bråkiga barn” men också av inkor-
porerade erfarenheter av brister och orättvisor i skolsystem och politik. Allt 
detta utgör tungt vägande skäl till att de vill arbeta med handledning. Deras 
egna värderingar bildar grund för ett ethos, en karateristisk känsla av ansvar 
inte bara för kollegorna utan även för eleverna och som kan traderas i hand-
ledningen. Det är på denna de bygger sitt frågande och utmaningarna. Med 
sina erfarenheter och skolning kan de sägas personifiera tankar om inklude-
ring eller integration av de socialt utsatta eleverna. Men naturligtvis finns 
också exempel på ”närsynt” handledning i informanternas redogörelser för 
handledningssituationer. Handlingen, i form av akuta problem som pockar 
på lösning, står ofta på dagordningen. Flera av handledarna avsätter ”akut-
tid” i början av handledningssamtalet för att tillmötesgå de handledda när 
det gäller handlingstvångsproblematiken. 

Samtal om samtalet 

Förekommer samtal om samtalet i informanternas utsagor om sitt hand-
ledarskap? Kontrollerar informanterna när man behöver komma in på 
ett annat spår? 

                                             
322 Jämför kapitel 6, avsnittet ”Presentation av informanterna”, s 124. 
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Det reflekterande, självfostrande temat ställs mot Handal och Lauvås analy-
tiska krav på metakommunikation i handledningssituationen. Med meta-
kommunikation menas att deltagarna i handledningssamtalet ges möjlighet 
att kommunicera om sin kommunikation, det vill säga tala om det sätt sam-
talet förs på. Kravet på metakommunikation hänger samman med samhö-
righeten mellan parterna i samtalet och utgör således en relationell inlär-
ningsaspekt.

Jag kan av empirin inte finna att metakommunikation utgör ett naturligt 
inslag i handledarnas sätt att handleda. I de aspekter jag fört till det reflek-
terande, självfostrande temat framträder det metakommunikativa perspekti-
vet mycket svagt. Flera av informanterna berättar att de gör muntliga eller 
skriftliga utvärderingar av sina samtal. I dessa förekommer reflexioner 
kring hur de handledda upplevt samtalen och processen. I de fall de muntli-
ga utvärderingarna sker ofta går att bara ana att någon slags metakommuni-
kation försiggår men i undersökningen saknas empiri för att bestämma dess 
valör.

Vad som står att finna i materialet är utsagor om ”markörer”, det vill 
säga hur handledarna som personer inför gruppen markerar att de är med-
vetna om den kommunikation som pågår. Min uttolkning är att det är hand-
ledarna själva som ansvarar för att påvisa detta. Det ryms i avtalet om ra-
marna och ingår i ledarskapet. Metakommunikationen kan då ta sig olika 
uttryck. Mia ställer frågor för att få gruppen tillbaka ”på spåret”: 

Det är inte direkt att jag stoppar dom sådär och säger stopp och belägg! Det 
här kan vi inte prata om, utan jag gör det på ett sätt så med mina frågor (så) 
får jag tillbaks dom alltså. Ja, och det tycker jag är mitt jobb och det har jag 
ju nånstans sagt då.323

Augusta använder sitt kroppsspråk och tar den verbala reflektionen vid ett 
senare tillfälle.

… där ( i en grupp) var det mest bekymmer med att hålla dom på mattan. 
Dom är ju samtalsomogna om man skulle säga så. Dom uttryckte det själva 
före jul. Dom öste på fullkomligt okontrollerat alltså och jag bara rullade 
bort och satte mig och … så här och frågade: ”Vad har jag här att göra 
egentligen? Ska jag gå”, sa jag.324

Metakommunikation förekommer i någon mån också när det gäller tilläm-
pandet av vilka arbetsformer i handledningsprocessen. Ju bredare register 

                                             
323 Mia, intervju 2, mb 41.
324 Augusta, intervju 2, mb 28-30. 
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handledaren förfogar över när det gäller modeller desto större utrymme 
finns för samtal om detta.

Relationen anpassnings-formningssocialisation 

Sker analys av problemet? 
Sätts händelser i handledningen in i större sammanhang?  
Förs andra aspekter/perspektiv eller teorier in? 

Det femte temat, förändringstemat, ställs mot Handal och Lauvås analytiska 
krav på dynamik och progression i handledningsprocessen. Alla informan-
ter ger exempel på egna upplevelser av att förändring skett i deras handled-
ningsgrupper genom analys av situationen, återkoppling och anknytning till 
teori eller generalisering. Förändringarna kan då ses som resultat av dyna-
mik och progression men säger ingenting om förändringens beständighet 
och kvalitet. Jag menar att den specialpedagogiska handledningsfunktio-
nens förändringspotential är fundamental både ur ett integrations- och ett 
inkluderingsperspektiv. Jag vill därför gå närmare in på möjligheter och 
hinder när det gäller förändring och som har med professionalitet och yr-
keskvalitet att göra.

Handal och Lauvås skiljer mellan två begrepp som rör yrkessocialisatio-
nen det vill säga den process som leder till fullt medlemskap i en viss yr-
keskategori: anpassningssocialisation och formningssocialisation. Anpass-
ningssocialisation definieras av Handal och Lauvås som ”att man formas 
till att passa in i den kultur man socialiseras till, utan att man är medveten 
om någon socialisation överhuvudtaget”.325 Formningssocialisation inne-
bär då motsatsen, det vill säga man är eller blir klar över att man befinner 
sig i en socialisationsprocess där möjlighet finns att ta ställning till det som 
händer med en själv.326 Min bedömning är att informanterna hanterar båda 
dessa socialisationsformer i sitt handledande. De bearbetar vardagssituatio-
ner tillsammans för att skapa större kunskapskompetens hos enskilda peda-
goger och hos arbetslag. Genom att de ger tydliga ramar för samtalssitua-
tionen blir också handledning en arena för formningssocialisation. Det är 
här de handledda ser sig själva i ljuset av den situation som bearbetas och 
där de själva tar ställning till vad som ska eller inte ska göras.

Men yrkessocialisation har inte enbart med kunskapskompetens att göra 
när det gäller medlemskap i en yrkeskultur. Socialisationen säkerställer 

                                             
325 Lauvås och Handal, 1993, s 61. 
326 Ibid. s 61. 
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också en viss konformitet med de koder eller oskrivna regler som gäller för 
beteende, attityder och åsikter som yrkets utövare uppvisar. Informell so-
cialisation i yrket sker bland annat genom överförande av internt utformade 
skolkoder.327 Dessa kan komma att fungera som utstötningsprocesser vilket 
till exempel Pirjo Lahdenperä visar i sin studie om invandrarelevers svårig-
heter i det svenska skolsystemet.328 På samma sätt menar jag kan problema-
tiken kring ”bråkiga barn” överföras i det lokalt utformade språket. På vil-
ket sätt eller vilka visar då min empiri att situationer som präglas av kon-
formitet med koder (oskrivna regler) för beteende, attityder och åsikter om 
socialt utsatta elever bearbetas i handledningssituationerna?  Min bedöm-
ning är att samtliga informanter arbetar med attitydförändring när det gäll-
er synen på ”bråkiga barn” men på olika sätt och kanske med olika dignitet. 
Några använder konsekvent Barbro Wikings ”modell” med utgångspunkt i 
jagfunktionerna och bearbetar genom detta de handleddas språk; andra ut-
formar sina egna modeller. Alla arbetar ändå med språket och förändringar 
i detta språk om dessa barn. Attitydbearbetningen sker genom att handleda-
ren visar motstånd genom exempelvis ett eget annorlunda ställningstagande 
och breddar interventionen genom att i processen exempelvis undervisa om 
barnets rättigheter i skolsystemet och genom att diskutera artiklar om mo-
dersmålets betydelse. På så sätt kan språket och tänkandet förändras.329 Ett 
annat exempel på motstånd är en informant som berättar att hon tar ut lärare 
ur personalrummet för att bestämma tid för ett samtal om en elev man pra-
tar högt om vid kaffebordet.330 Andra handledare lånar ut pedagogiskt ma-
terial som kan prövas och diskuteras i relation till elevernas situation.331

Denna språkliga formningssocialiseringsprocess sker dock inte friktionsfritt 
i synnerhet inte för de informanter som handleder internt. Eftersom de 
handleder på sin arbetsplats är de själva del i en skolkultur där vissa koder 
gäller kring elever i sociala svårigheter. De deltar i en gemensam form-
ningssocialisation samtidigt som de tjänstgör som attitydförändrare och 
elevombudskvinnor. De får kämpa hårt för att lämna sin position ”på gol-
vet” och är beroende av en skolledning som bejakar och uppmuntrar denna 
positionsförändring.332

                                             
327 Jag använder här begreppet ”skolkod” i en språklig bemärkelse; hur man talar om 
sociala svårigheter och utsatta elever på en skola. För en analys av skolkodsbegreppet se 
Arfwedsson, 1983, 1985. 
328 Lahdenperä, 1997. 
329 Se citat Gigi, mb 58, s XX. 
330 Intervju 2 Rita, mb 58.  
331 Intervju 2, Britta, mb 39.
332 Jämför kapitel 8, avsnittet ”Skolledningens betydelse”. 
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Tilläggas ska i det här sammanhanget att få av informanterna beskriver 
situationer där organisatoriska spörsmål dryftats. Informanter med organi-
satorisk handledarlegitimitet och tillika god kännedom om organisationen 
redogör i högre utsträckning än andra för handledningssamtal som berör 
organisatoriska frågor. Andra tar avstånd från att gå in i diskussioner om 
ledningsfrågor eller strukturella problem.  

Symmetriskt eller asymmetriskt an-svar? 

Etableras en struktur med procedurregler och progression? 
Hur uttrycks handledarskapets ansvar för genomförandet av denna 
struktur? Är det symmetriskt eller asymmetriskt? 

Det sjätte och sista temat, ledningstemat, ställs mot Handal och Lauvås ana-
lytiska krav på strukturering i handledningssituationen. Enligt Handal och 
Lauvås ska speciella ramar och regler upprättas som gör det möjligt att ar-
beta på ett sätt som säkrar inlärningspotentialen. Strukturering innebär allt-
så att specifika krav ställs på vad som ska ske och hur det ska ske, det vill 
säga på form, innehåll och kvalitet på handledningen. Handledningen ska 
kännetecknas av ”en naturlig progression”, det vill säga av ett framåt-
skridande där en viss procedur ska följas. Procedurreglerna ska vara offent-
liga. Jag börjar med att granska procedurrelgerna. 

Informanterna har i handledarutbildningen skolats att använda en struk-
tur med utgångspunkt i Barbro Wikings modell med skrivna fallstudier. 
Flera informanter använder fallstudiemodellen men några upplever den 
”fyrkantig” eller ”för arbetskrävande”. Alla informanter skapar egna ”ra-
mar” för handledningen i diskussion med de handledda som vid extern-
handledning leder fram till skrivna kontrakt. Här följer två exempel som 
ger uttryck för upprättande av rum för samtalen, det vill säga procedurreg-
ler:

Jag är väldigt noga med det här … kontrakt och det som jag gör innan. Hur 
det ska se ut och hur man träffas och tystnadsplikt och vi fyller alltid i pap-
per och pratar mycket om själva formen och vad som är viktigt. Och då in-
går bland annan först då hur lång tid man har … bestämmer sig för från bör-
jan. Kontrakt på ett år till exempel.333

Det är ju viktigt att man känner att man vågar ta upp det som känns angelä-
get och en lite mera sekretessfråga och det är att det man berättar ska ska 
stanna i rummet. Under den där punkten har jag också tagit upp att hand-

                                             
333 Gigi, intervju 2, mb 15. 
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ledning är inget beslutsforum och att ansvaret för har gruppen. Det är grup-
pen som gör jobbet och det är viktigt att det är dom … ni alltså säger man 
till dom ska tala om det som känns angeläget. Och så kollar man lite med 
dom då om det här låter som dom vill ha och det brukar dom tycka låter 
bra.334

Följande citat visar också att form och innehåll rekonstrueras beroende på 
gruppens reaktioner.

Dom backar liksom i vissa situationer. Dom ville inte att jag skulle inter-
vjua den som hade fallet. Det är en sak jag kommer ihåg. Dom satt och 
somnade och tyckte det var jobbigt.335

Ordningen kan också formas om när handledaren bedömer att gruppen be-
höver gå ner i varv innan handledningen kan sättas igång.

Och då valde jag då i och med att dom inte kunde det alla gånger (hålla sig 
den överenskomna strukturen, min anmärkning) den delen som jag kallade 
akuttid. Alla som hade något behov av det, så sa jag, och så fortsätter vi 
med det enskilda. Det var ett bra sätt och få litet lugn och få ut det som var i 
vägen.336

När det gäller progressionen redogör informanterna i intervjuerna för pro-
cessinlärning över tid.337 De berättar om erfarenheter av lärande uttryckt i 
ett upprättat känslomässigt engagemang och ändrade attityder till föräldra, 
elever och lärare som inledningsvis uppfattats som ”hopplösa” eller som de 
stått oförstående inför.338 Inlärning eller snarare omlärning av arbetssätt och 
arbetsformer redovisas också. Progression kan också komma till uttryck i 
relationellt lärande, till exempel i hur gruppen vågar ta tag i ett problem och 
hur fler och fler törs bidra med sin uppfattning.  

… sen försöker dom olika vägar att nå till det som då är en rubrik och inte 
bara en händelse. 339

Gruppen vågar tänka högt kring olika sätt att lösa den problematiska situa-
tionen och slutligen bestämma sig för ett sätt att hantera detta. Det viktiga 
kan vara hur man ska göra det inte vad som ska göras. Även om gruppen 

                                             
334 Mia, intervju 2, mb 10-14. 
335 Mia, intervju 2, mb 2. 
336 Rita, intervju 2, mb 56. 
337 Det framgår inte tydligt av deras resonemang kring strukturering. Jämför Lauvås och 
Handal. 1993, s 182-184. 
338 Jämför aspekt ”Uppmuntra läraren att lära känna barnet”, citat Britta, mb 5, s 153. 
339 Augusta, intervju 2, mb 70+72. 
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kommer tillbaka till ett och samma grundproblem, samma rubrik, så har 
man betat av olika händelser, föreslagit och prövat olika förhållningssätt för 
att lösa olika situationer.

Ansvar för procedurregler och progression 

Informanternas redogörelser visar att när de upprättat kontrakt med de 
handledda ser de också att se till att processen fortskrider och att procedur-
reglerna hålls vid liv. De håller också i utvärdering och avslutar processen 
enligt den ingångna överenskommelsen.  Det betyder, som jag ser det, att 
de leder ansvaret för handledningsprocessen. Några av informanterna beto-
nar också starkt att det är de som leder samtalet. Så gör till exempel Augus-
ta och Mia. 

Och det är någonting som jag märker att jag utvecklat när jag kommer till 
nya grupper nu och påtalar att jag på något sätt ska vara en samtalsledare – 
att föra ett strukturerat samtal som skiljer sig från de vardagliga samtalen 
där jag tar på mig att definiera att jag ska vara samtalsledare och ställer vis-
sa krav.340

… och att jag på något vis ändå håller i samtalet och lyssnar och ställer frå-
gor och att jag också ska försöka hålla samtalet inom ramarna; bryta om det 
skulle spåra ur.341

I upprättandet av procedurreglerna kräver Augusta att i lugn och ro få tala 
till punkt och att få ställa frågor så att hon blir klar över vad det handlar om. 
Mia betonar möjligheten att bryta samtalet om så behövs. Också ledning av 
samtalet är ett ansvarstagande.

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna ger uttryck för att an-
svara för procedurregler, progressionen i samtalet och progressionen i pro-
cessen. Det är nu dags att syna an-svaret i informanternas ledarskap.

Handledarens etiska ansvar 

Min andra fråga i granskningen av ledningstemat berör den kollegiala 
aspekten i handledningen. Hur uttrycks handledarskapets ansvar för ge-
nomförandet av procedurregler och progression? Är det symmetriskt eller 
asymmetriskt?

I granskningen av det andra temat visade jag att det handledarskap in-
formanterna redogör för är vertikalt när det gäller interventionsdjupet och 
därmed skiljer sig från Handal och Lauvås modell där handledningen be-

                                             
340 Augusta, intervju 2, mb 1. 
341 Mia, intervju 2, mb 35. 
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tecknas som horisontell. I granskningen av handledarens relation till de 
handledda diskuterades också skillnaden mellan en symmetrisk och asym-
metrisk relation. Med utgångspunkt i Zygmunt Baumans tes om etiskt an-
svar hävdade jag möjligheten att det är ett asymmetriskt ansvar eller om-
tanke som beskriver informanternas relation till de handledda. Handledning 
betecknades som en etisk handling där ansvaret för den andre i hög grad 
aktualiserades. Min idé var att omtanken tvingar handledaren till en reflek-
tion kring ansvaret i mötet med de handledda. När det gäller ledningen av 
lärandet i handledningssituationen vill jag pröva möjligheten att handleda-
ren i sin an-svarighet gestaltar en moralisk väktare. Med det menar jag att 
det etiska ansvaret för gruppens deltagare intensifieras i handledningssitua-
tionen och påverkar ledarens förhållningssätt.

Att vara an-svarig 

Enligt Bauman har det etiska ansvaret inget syfte eller skäl; det är inte ett 
resultat av en vilja eller ett beslut. Det moraliska subjektet är ensamt skriver 
han. Ansvaret gör oss till individer i bemärkelsen odelbara och oupplösli-
ga.342 Att vara en an-svarig (moralisk) person betyder att jag tar vara på
den andre, ett annat jag, även om han/hon inte ser sina egna och andras för-
pliktelser på samma sätt som jag gör. Enligt Bauman ligger den asymmet-
riska relationens kärna i att mitt ansvar alltid är ett steg före, det är alltid 
större än den Andres.

När specialläraren eller specialpedagogen går in i en handledande funk-
tion menar jag, i analogi med Baumans tes om den asymmetriska relationen 
till den andre, att hon också ikläder sig ett särskilt ledaransvar. Handleda-
ren skapar genom sin ledning den relationella situationen. Det är också 
handledaren som ytterst är den moraliskt an-svarige i handledningssituatio-
nen. I detta asymmetriska an-svar ligger att förhandla fram ett avtal eller ett 
kontrakt. Det innebär vidare att se till att kontraktet följs, det vill säga det är 
handledarens sak att hålla i ramarna. Handledaren ansvarar för att överens-
kommelser om bearbetningens form och innehåll hålls inom ett lärarprofes-
sionellt område. Det är hon som ansvarar för att samtalen inte urartar i kol-
legialt prat eller behandling och att balansen hålls mellan utmaning och 
kränkning. Det asymmetriska an-svaret kräver också av handledaren att 
föra upp på dagordningen etiska frågor kring vad ett visst arbetssätt kan få 
för konsekvenser i relation till omdiskuterade elever. Även aktualiseringen 

                                             
342 Kommer av det latinska adjektivet individuus, som just beskriver kroppen som odel-
bar.
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av systemiska frågor kring elever i svårigheter räknar jag till det asymmet-
riska an-svaret. 

Handledningens intermezzo 

I intersubjektiviteten, den skapade relationen uppstår något som sker mel-
lan subjekten. Där utspelas något mellan handledaren – eller någon annan i 
gruppen – och de(n) handledda. Detta något är lärandet. Den musikaliska 
termen ’intermezzo’ som har med känsla och ethos att göra  belyser vad jag 
menar.

I de fall handledarfunktionen inbegriper ett reellt expert-
novisförhållande får vi ett slags intermezzo: den genomträngande basen 
eller de höga tonerna från piccoloflöjten tar över…

Grundkurs i gruppdynamik, en grundkurs i hur barn tänker, en grundkurs i 
hur ett klassrum ska fungera. Det kan vara såna enkla saker som hur man 
möblerar så att de inte krockar när dom tar sig från det ena till det andra 
stället; att man inte kan hoppa över att se till hur barnen har det i sina bän-
kar, för är det kaos i bänken så blir det kaos utanför bänken och få dem att 
förstå varför. 343

Vi får annat intermezzo när någon eller några i gruppen uppfattas som lika 
eller mer kunniga än handledaren. Det asymmetriska an-svaret här kan då 
komma till uttryck i att handledaren tar på sig att ställa utmanande frågor: 
det uppstår ett crescendo … 

Fattar jag rätt brukar jag säga många gånger. Har jag fattat rätt när jag säger 
så här … / … / Jaha men om jag säger så här då, om vi vänder på steken och 
tittar på det från det här hållet. Vad blir det då då?344

Ett tredje intermezzo kan bestå i att handledaren avslutar en handlednings-
situation då gruppen inte tar sitt ansvar att komma med en situation för be-
arbetning: dirigenten slår helt enkelt av orkestern …

… är det någon som har något att säga eller finns det ingenting här i grup-
pen att prata om … och ingen sa någonting så då slutade vi och gick 
hem.345

En variant på samma intermezzo uppstår också då komplicerade gruppro-
cesser riskerar att haverera inlärningen: den tilltänkte ledarentackar nej till 
uppdraget.

                                             
343 Inez, intervju 2, mb 36 (handledning med outbildad lärare). 
344 Augusta, intervju 2, mb 61+63. 
345 Astrid, intervju 2, mb 30. 
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Ni måste ha hjälp med strukturen i personalgruppen. Och sen när ni har fått 
det, då kan jag gärna komma ut och prata (om) barnen. Men först måste ni 
hitta den strukturen. Så då ringde jag tillbaka till rektor och sa det att det här 
har jag kommit fram till, alltså att nu får du orda någon som kommer.346

Som vi kan se av ovanstående exempel kommer det asymmetriska an-
svaret till olika uttryck beroende av den situation som utspelas. Det blir mer 
komplicerat när vi ser på informanternas utsagor när det gäller an-svaret att 
ge råd och att bruka sin egen kompetens. 

Ambivalensen i expertfunktionen 

Flera av informanterna uttrycker att de inte vill framstå som experter när de 
handleder. Denna ”ovilja” kan förstås som framsprungen av kollegiala skäl 
och syns svara mot Handal och Lauvås modell där relationen handledare-
handledda definieras som horisontell. De ställer sig också tveksamma till 
att ge råd vilket däremot inte framstår som horisontellt och kollegialt. 
Tveksamheten att ge råd kan som jag ser det hänga samman med interven-
tionsdjupet. Hos informanterna finns en ambition att syna situationen noga 
och att låta den handledda eller gruppen komma på egna råd. Låt mig för en 
kort stund återvända till Baumans resonemang kring det asymmetriska an-
svaret i ett försök att reda ut detta förhållande.

Baumans tes är att närheten eller omtanken är ”bortom avsiktlighe-
ten”.347 Den har inget ändamål, den är fri från uppsåt och vill inte behärska 
skriver han. Den syftar inte till att beröva den andre vare sig vilja, egenart 
eller identitet. Enligt honom använder sig inte heller omtanken av medel i 
form av intellektuella erövringar som kallas definition.348

Samtidigt är omtanken omedelbar. Bauman beskriver den som en anfäk-
telse, som en ständig plåga eller oro som drabbar den ansvariga männi-
skan.349 Den kan inte regleras med föreskrifter och regler i möten. Det kan 
därför vara en skrämmande uppgift att ’vara-för’, att bry sig om och att 
vänta på ett nära sätt. Bauman betecknar tillståndet som en ’apori’, ett till-
stånd utan lösning. Närheten, menar han, ”pressar jaget till gränsen vad det 
förmår uthärda, så nära denna gräns att det inte går att undvika möjligheten 
av överträdelse”.350.

I den handledning informanterna redogör för aktualiseras omtanken i si-
tuationer när handledaren problematiserar eller utmanar. Handledaren 

                                             
346 Gigi, intervju 2, mb 42. 
347 Bauman 1995b, s 111. 
348 Ibid. s 111. 
349 Ibid. s 111. 
350 Ibid. s 112. 
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tvingas således, om hon inte vill vara instrumentell och manipulerande, att 
härda ut, ofta i tystnad, i ett tillstånd av ovisshet om vad som händer med 
den andre, den handledda. Handledaren kan aldrig veta hur den andre upp-
fattar utmaningen: som ett övergrepp, som ett övertalande eller som en all-
smäktig lösning.351 Det aporiska tillståndet i omtanken utgör enligt min 
mening ett sätt att förstå handledarnas motstånd mot att utmana sina kolle-
gor. I synnerhet i mycket prekära eller känslomässigt laddade situationer 
som de berättar om. Samtidigt med möjligheten att bjuda motstånd existerar 
också i omtanken möjligheten att avstå, alltså ett omvänt förhållande som 
också innebär ett ansvar mot den andre. 

Eftersom vi aldrig kan veta eller ens förutsäga den andres svar i hand-
ledningens intermezzo är det möjligt att informanterna håller sig till en 
tänkbar norm för vad som är tillåtet eller förbjudet i utmaningens konst, en 
norm som kan ha med kvinnokulturella praktiker att göra.  Men vad går då 
förlorat? Bauman skriver också om ”möjlighetens outvecklade skott”.352 I 
vårt ovetande om den andres gensvar, det vill säga i den andres an-svar, 
ligger, som jag ser det, samtidigt potentialen till nyfikenhet och möjlighet 
till nytt lärande.

Expertparadoxen

Jag antyder i texten ovan att ’expertisen’ framstår som ett spöke. Informan-
terna drar sig för att vara experter i betydelsen ”en som vet bättre” eftersom 
de vill förhålla sig kollegialt symmetriska.  Min uppfattning, som bygger på 
Holms resonemang om kvinnokulturella praktiker,353 är att de i sin egen 
yrkesteori också kan vara bärare av genusladdade värderingar om vilken 
slags kunskap som är mest värdefull: den praktiknära eller den teoretiska. I 
mötet med de handledda aktualiseras informanternas praktiska yrkesteori 
och expertbegreppet blir paradoxalt. Låt mig utveckla denna tanke. 

Ett kunskapsbegrepp med betydelsen ’jag har bättre kunskaper än du’ 
kan förnekas och uteslutas i  handledningsprocessen. Det kan vara omora-
liskt att framhäva sig själv som expert även om man är oerhört kunnig. I 
förvaltandet av förtrogenhetskunskapen, där upplevelser av underordning 
och exkludering är sammanvävt med stort praktiskt kunnande, ligger det 
genusladdade underordnandet kvar som en självförnekelsens tråd i infor-

                                             
351 Jämför Derridas resonemang om ”lösningen” som maktinstrument som jag hänvisar 
till i metodavsnittet, s 97. 
352 Bauman, 1995, s 93. 
353 Jämför avsnittet ”Hjälp-och-stöttafenomenet – en fråga om genus” tidigare i detta 
kapitel.
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manternas möten med de handledda. Underordnandet, menar jag, riskerar 
att bli hämmande i en handledningssituation. Om omtanken om de hand-
ledda tenderar att bli ett professionellt modrande med omhändertagande
förtecken och kollegial avlastning minskar eller uteblir inlärningen. Om-
tanken har också en andra sida att värna om i handledning: möjlighetens 
outvecklade skott. Med detta menar jag att möjligheten, och därmed hop-
pet, kan väckas till liv genom exempel. Informanterna är experter i bemär-
kelsen ”mästare”. De har en lång och rik ackumulerad kunskap inom yrket 
som de reflekterat kring i egen handledning och under handledarutbild-
ningen. I de fall där handledaren ”gjort upp med” eller insett det paradoxala 
tycks möjligheten att använda sin praxisnära expertkompetens öka. För 
några av informanterna tycks expertbegreppet leda till ambivalens som 
förminskar deras möjligheter att sätta sin praxisnära kunskap i rörelse. En 
medvetenhet om den egna kompetensens betydelse kommer till uttryck i 
ethos och ökad säkerhet i handledarfunktionen. Så ökar också kanhända 
möjligheten att pånyttfödande processer skapas i gruppen.
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10. Sammanfattning och avslutande tankar  

Ansvaret är det som uteslutande tillkommer mig och som jag på ett
mänskligt sätt inte kan vägra att ta på mig. Detta åliggande är det 
unikas högsta dignitet. Med mitt icke-utbytbara jag är jag jag, en-
dast i den grad som jag är ansvarig. 

Emmanuel Lévinas354

Många blivande forskare liknar sitt avhandlingsarbete vid en färd eller en 
resa. Jag skulle hellre vilja likna processen vid ett äpples mognande. Fruk-
ten av den fråga min studie tog sin utgångspunkt i har utvecklats i sin egen 
takt påverkad av såväl yttre som inre betingelser för att få sin slutliga form 
och innehåll(sliga arom). För mig har ”mognandet” inneburit förskjutningar 
i förståelsen av den pedagogiska visavi den specialpedagogiska kunskapens 
samhälleliga villkor. Forskningsprocessens ’perpetuum mobile’ tycks ald-
rig vilja upphöra. Genom förskjutningarna uppstår hela tiden nya frågor för 
mig precis som äppelträdet bär på anlag till nya frukter. Men det är nu hög 
tid att skörda äpplet, det vill säga att sammanfatta och göra några slutreflek-
tioner kring min studie av handledning som en ny specialpedagogisk funk-
tion.

En omvälvande tidpunkt 

Undersökningen påbörjades i ett skede då en ny specialpedagogisk på-
byggnadsutbildning införts i det svenska utbildningsväsendet och den spe-
cialpedagogiska praktiken förberedde sig för kunskaper om och utprövande 
av handledning som arbetsredskap.  

Införandet av handledning i den specialpedagogiska funktionen kan ses 
som omvälvande. Lärares funktioner i skolan har av tradition setts som re-
laterade till en utbildnings- och fostransfunktion av elever. Också speciallä-
raren har sedan hjälpskolans införande uppburit samma funktion men rela-
terad till elever som inte kunnat leva upp till skolans krav utan särskiljts till 
specialundervisning. Under 1970-talet utsattes specialundervisningen för 
kritik i utredningen om skolans inre arbete, den så kallade SIA-
utredningen355. Kritiken förstärktes genom den utredning som granskade 

                                             
354 Lévinas, 1988, s 117. 
355 SOU 1974:53 
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utslagningen i grundskolan där särskild undervisning och andra specialpe-
dagogiska ”lösningar” hade satts under luppen356. Under hösten 1984 redo-
visade Skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet ett reger-
ingsuppdrag som innebar att analysera specialundervisningen samt att ge 
förslag till förbättringar för elever med svårigheter i skolan. Redovisningen 
av detta uppdrag gavs i utredningen ”Specialpedagogik i skola och lärarut-
bildning”357. Utredarna föreslog en reformering av speciallärarens uppgifter 
med utgångspunkt i ett specialpedagogiskt perspektivskifte där fokus för-
skjuts från eleven till omgivningen. Speciallärarens efterträdande funktio-
när, specialpedagogen, tilldelades i denna förskjutning följande nya uppgif-
ter tänkta att leda till kvalitativa förbättringar i skolmiljön: handledning, 
konsultation och rådgivning. Den genomgående tanken var att den nya spe-
cialpedagogen, genom de nya funktionerna, på sikt skulle onödigförklara 
sig själv. Handledning, rådgivning och konsultation skulle utgöra utbild-
ningssamhällets demokratiska inkluderande verktyg i det demokratiska ut-
bildningssamhället.

Osäkerheten var dock stor kring hur dessa kommunikativa färdigheter 
skulle implementeras i den nya utbildningen. När visionen om handledning 
skulle göras verklig gavs de studerande olika bilder av vad handledning 
kunde vara.358 Vid Lärarhögskolan i Stockholm, en av de högskolor som 
fick i uppdrag att genomföra den nya specialpedagogiska påbyggnadsut-
bildningen, diskuterades utformningen och innehållet i den handledande, 
konsultativa och rådgivande funktionen i ett årslångt övergångsskede. 
Uppmärksamheten riktades delvis mot handledningsmodeller som använ-
des inom sjukvårdens och behandlingens praktiker där kunskaper om yr-
kesrelaterad handledning fanns att hämta.  

Studiens konstruktion 

Denna avhandling är en deskriptiv empirisk studie av hur tio specialpeda-
gogiskt erfarna lärare, speciallärare och/eller specialpedagoger, möter verk-
ligen som handledare i skolan fyra år efter reformeringen av den tidigare 
speciallärarutbildningen. Drivkraften i avhandlingsarbetet, det vill säga det 
övergripande syftet, har varit att definiera betingelser för handlednings-
funktionens införande i den specialpedagogiska lärarfunktionen. Utgångs-
punkten har varit att undersöka både ett inre och ett yttre perspektiv som 
jag under arbetets gång relaterat till varandra. Det inre, personligt yrkes-

                                             
356 SOU 1983:63 
357 DsU 1986:13 
358 Malmgren Hansen, 2002, s 141. 
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mässiga perspektivet kommer till uttryck i informanternas sätt att tala om 
sitt handledande. Det yttre handlar både om formuleringsarenans, det vill 
säga statsmakternas intentioner med en förändrad speciallärarroll, och reali-
seringsarenas, det vill säga omgivningens mottagande av den utvidgade 
specialpedagogiska funktionen, den nya ”professionella” handledarkompe-
tensen.

Forskningsfrågorna

Mina två första kritiska forskningsfrågor var vad pedagogisk eller special-
pedagogisk handledning är och vad som skiljer specialpedagogisk handled-
ning från terapeutiskt arbete. Därför var jag mycket noga och sökte länge 
efter en metod som kunde tillämpas i forskningsprocessen då informanter-
nas utsagor om sitt handledarskap skulle analyseras. Hur man som forskare 
kan undersöka detta utgör därför den tredje av undersökningens frågeställ-
ningar.

Min fjärde frågeställning rörde de politiskt ideologiska diskurser som 
kunde tänkas spåras i talet om handledning. Hur initieras och förbereds en 
specialpedagogisk handledningsfunktion? I viket sammanhang omformule-
ras den specialpedagogiska lärarfunktionen till att bli handledande och kon-
sultativ?

Min femte forskningsfråga rörde också det yttre men på en mikroprak-
tisk nivå, det vill säga den skolpraktik där funktionen var tänkt att genom-
föras: vilka situationer utgör möjligheter respektiver hinder för realisering-
en av handledningsfunktionen?

Datainsamling

Eftersom undersökningen avser både ett yttre och ett inre perspektiv, det 
samhälleliga respektive det yrkesmässigt personliga, består datainsamling-
en av två delar. En första förberedande del, föranledd av den fjärde fråge-
ställningen, ledde mig in i DsU 1986:13, den utredning som förberedde 
marken för den specialpedagogiska utbildning som skulle ersätta den tidi-
gare speciallärarutbildningen. För att också få kunskap om vad ”fältet”, det 
vill säga berörda pedagogiska praktiker hade för tankar och åsikter om den 
specialpedagogiska riktningsförändringen studerade jag därefter utredning-
ens samtliga remissvar.

Den andra delen utgörs av intervjuer med samtliga tio deltagare som ge-
nom en fristående kurs om 20 poäng under tre år på Lärarhögskolan i 
Stockholm utbildade sig till handledare enligt en psykodynamisk handled-
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ningsmodell utformad av folkskollärarinnan tillika skolpsykologen Barbro 
Wiking. De tio kursdeltagarna, studiens informanter, intervjuades vid två 
tillfällen, tre år efter genomgången kurs. Den första intervjun består av en 
berättelse, en professionell livshistoria. I den andra intervjun talar infor-
manten med mig om sina erfarenheter av att vara handledare i skolan. Till 
denna intervju använde jag en intervjuguide där uppdragen, handlednings-
grupperna, definitionen av handledning, upplevelser av progression och 
informantens egen utveckling bildade rubriker för mina frågor.359

Teoretiska referenspunkter

Arbetet med studien påbörjades explorativt. Den teoretiska ansatsen har 
vuxit fram under forskningsprocessen och kan beskrivas som eklektisk. 
Thomas M. Skrtics kritik av specialpedagogiken som socialt organisator-
riskt fenomen formulerade initialt en kunskapsteoretisk ram att arbeta 
inom.360 Min erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom skolan krävde 
att jag ”kom bakom” specialpedagogiska företeelser och perspektivför-
skjutningar inom det specialpedagogiska området vilka i Sverige lett till en 
specialpedagogisk handledningsfunktion. Jag behövde en granskningslins 
när det gällde sambandet mellan exkludering, professionella intressen och 
sociala institutioners tillkortakommanden. Som forskare ville jag också 
bättre förstå både tidigare och pågående processer genom vilka människor 
subjektivt konstruerar sin sociala värld. Därför tilltalade Skrtics tolknings-
inriktade paradigm mig i min forskningsansats. Arbetet har således genom-
förts utifrån ett hermeneutiskt konstruktionistiskt kunskapsintresse. För mig 
var det viktigt att djupare och mer nyanserat förstå den inre sociala kon-
struktion av verkligheten som det innebär att gå in i en funktion som hand-
ledare åt andra lärare, det vill säga att förstå upplevelser av hur människor 
skapar och delar sina yrkesverksamma liv med andra människor.  

För att bättre förstå och definiera yttre kontextuella betingelser har Pierre 
Bourdieus socioanalytiska ansats utgjort tolkningshorisont.361 Begreppen 
’fält’ och ’symboliskt kapital’ har tillämpats för att förstå och gestalta hand-
ledningens värde inom det specialpedagogiska professionella området. För 
att synliggöra handledningens genusladdade intentionella meningar har 
Ulla Holms omsorgsbegrepp och ’modrande’ varit fruktbara för den kritis-
ka reflektionen kring innebörden. När det gäller ansvarsfrågor i handled-
ning har Zygmunt Baumans uttolkningar av Emanuel Levinas intersubjek-

                                             
359 Patton, 1980. 
360 Skrtic, 1991. 
361 Broady, 1990. 
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tivitetsbegrepp utgjort den hermeneutiska fond mot vilken jag ställt uttryck 
för kommunikativa handlingar av etisk karaktär. 

Analytiska kriterier i Per Lauvås och Gunnar Handals kollegahandled-
ningsmodell har också använts för att utröna eventuella skillnader mellan 
pedagogisk handledning och den specialpedagogiska handledning infor-
manterna redogör för.362

Metodologiskt ställningstagande

Studien är ett försök att identifiera betydelsebärande aspekter och teman i 
upplevelserna av att vara handledare i relation till andra lärare. I centrum 
för sökandet stod således vad jag kunde finna i informanternas utsagor 
kring detta i intervjuerna samt hur det upplevdes av dem, det vill säga hur 
informanterna förmedlade att upplevelsens innehåll kom till uttryck i hand-
ling och styrkan i detta.

I analysen av den andra intervjun tillämpades en fenomenologisk ana-
lysmetod. I studien används fenomenologi som en metod för att tolka och 
förstå människors upplevelser av verkligheten. Utgångspunkten för analy-
sen var Amadeo Giorgis stegvisa tillvägagångssätt vilka han i sin forskning 
tillämpade på fenomenet ’learning’.363 I min studie är det företeelsen ’hand-
ledning’ som analyseras. För att göra metoden till min, det vill säga anpassa 
metoden till ett pedagogiskt sammanhang inspirerades jag under arbetets 
gång också av Max van Manens och andra pedagogiska forskares tillväga-
gångssätt.364

Fenomenologisk pedagogisk analys av handledning

Figuren nedan illustrerar konstruktionen av min fenomenologiska ansats. 
Här åskådliggörs sambandet mellan intervjuerna, aspekterna och temana. 
Kriterierna för urvalet av de meningsbärande enheterna samt existentialerna 
framställs i modellen som två raster för analys samt tematiseringsarbete.

                                             
362 Lauvås och Handal, 1993. 
363 Giorgi, 1985 p 10-20. 
364 Alerby, 1998; Bengtson, 1999; Helldin, 1990; Karlsson, 1995 Siljehag, 1996; van 
Manen, 1990, 1993, 1995. 
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Fenomenet 

                     Tema                                 Tema                                    Tema 

Existentialer

Aspekt          Aspekt             Aspekt      Aspekt             Aspekt        Aspekt 

                                         Kriterier för meningsbärande enheter 

Intervjuer

Figur 12. Modell som visar min syn på förhållandet mellan fenomenet, 
aspekter och temata. 

Åtta kriterier applicerades på materialet i den andra intervjun. De användes 
för att ringa in vad jag ville veta om handledarnas upplevelser av att hand-
leda andra lärare. Meningsbärande enheter från två av kriterierna fokusera-
des i den fortsatta analysen som ledde fram till 39 aspekter. Av aspekterna 
konstruerades sex teman med fyra existentialer som tankeredskap i synte-
sen.

Reflektion kring den fenomenologiska analysmetoden 

Enligt ett konstruktionistiskt synsätt beskrivs en person som beskriver en 
annan person som en del av ett observerande system. Vad som kan beskri-
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vas och vad som är tillgängligt för observation och beskrivning bestäms av 
det observerande systemet.365

I arbetet med den fenomenologiska analysen utgjorde min egen praktiska 
yrkesteori en fond för tolkningen av meningsbärande enheter kring hand-
ledning. Det som blev tillgängligt i analysen blev, kanske just av detta skäl, 
till sist så detaljrikt att det blev svårt att uppfatta helheten. Efter att närmat 
mig en total upplösning av materialet tog jag hermeneutisk sats med hjälp 
av Jacques Derridas dekonstruktion av (psyko)analys(en), vilket gjorde att 
jag kunde se och förstå analysens reduktionistiska risker. På så sätt kunde 
jag mödosamt vända analysen mot en syntes. Mina tolkningar utgör därmed 
handlingar där jag gjort tematiska distinktioner på basis av informanternas 
och mina egna upplevelser; detta för att skapa överblick och för att kunna 
närma mig hermeneutisk cirkulär förståelse.366 I min studie konstrueras 
således, med hjälp av den fenomenologiska analysmetoden, bilder av hand-
ledarerfarenheter tecknade i form av upplevelseteman. Sex av dessa teman 
bestämmer betydelsen av den existentiella, det vill säga inre upplevelsen av 
att vara (special)pedagogisk handledare. De resterande två definierar in-
formanternas yrkesmässiga upplevelser av yttre kontextuella hinder och 
möjligheter att utöva handledningsfunktionen i skolan. Min fenomenolo-
giska beskrivning utgör en beskrivning eller ett gestaltande och kan aldrig 
helt utesluta möjligheten av en annan djupare och/eller mer komplex be-
skrivning.

Att ha identifierat det betydelsebärande i upplevelserna av att vara hand-
ledare till andra pedagoger betyder inte att det som undersöks ligger som en 
enhet eller kärna i de intervjuades kroppar. Det började snarare konstrueras 
vid intervjutillfället och påverkade redan i vårt samtal informanternas och 
min föreställning om handledning. Allt som informanterna samtalar med 
mig om i intervjuerna är upplevelser som är formade utifrån möten med 
personer som deltagit i handledningssamtal. Intervjusituationen innebar 
sedan en möjlighet för informanterna att tillsammans med mig reflektera 
kring vad de menade med handledning och hur de såg på sitt eget sätt att 
handleda. Flera av informanterna upplevde detta som en form av handled-
ning vilket i sig visar på intervjuns möjligheter att tillsammans reflektera 
över frågor som inte har färdiga svar. En del av informanternas och min 
egen oformulerade eller ”tysta” kunskap kunde på så sätt verbaliseras och 
formuleras intersubjektivt under intervjutillfället.367 Upplevelsen kan där-
med kanske ses som intersubjektiv, något som utspelades där och då i in-

                                             
365 Bateson, 1979; Andersen, 1994, 2003. 
366 Ödman, 1979, 1998. 
367 Kvale, 1997. 
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tervjusituationen. Det betyder också att deras upplevelser inte skulle kom-
ma till uttryck på samma sätt idag när det fått nya erfarenheter genom ex-
empelvis möten med andra handledare, nya handledningsgrupper och texter 
om handledning. 

Resultaten

Redovisningen av resultaten görs i avhandlingen i två på varandra följande 
kapitel. Först redovisas det inre perspektivet och sedan det yttre. Det inre 
perspektivet följs av ett kapitel där jag reflekterar kring och visar på skill-
nader mellan pedagogisk respektive specialpedagogisk handledning med 
utgångspunkt i de teman jag kommit fram till genom den fenomenologiska 
analysen.

Det inre perspektivet: upplevelsen att handleda andra lärare 

Analysen av det inre perspektivet, det vill säga informanternas yrkesmässi-
ga personliga upplevelser av att vara handledare, har lett fram till sex te-
man: ett dialogiskt här-och-nu-tema, ett relationellt tema, ett didaktiskt 
”tekniskt” tema, ett reflekterande-självfostrande tema, ett förändringstema 
och ett ledningstema. Varje tema bildar ett gemensamt upplevt meningsin-
nehåll och har baserats på aspekter som jag i tolkningsprocessen bedömt 
vara variationer inom ett och samma tema.  

Det dialogiska här-och-nu-temat karakteriseras av en medvetenhet om 
situationens betydelse och betydelsen av dialogiciteten genom den egna 
och de andras närvaro i rummet. 

Det relationella temat kretsar kring medvetenheten om omtanken om 
den andre. 

Det didaktiska temat synliggör variationer när det gäller handledarnas 
”tekniker” att bjuda motstånd, det vill säga sättet att hålla kvar de handled-
da för att åstadkomma perspektivbyten när det gäller synen på barnet eller 
situationen.

Det reflekterande-självfostrande temat visar på en dynamisk och själv-
kritisk dimension hos handledarna, en öppen medvetenhet för det egna och 
andra, nya sätt att handleda på.

Förändringstemat har med professionalisering och organisationsutveck-
ling att göra och belyser handledarnas medvetenhet om lärares gemensam-
ma ansvar för specialpedagogiska frågor.  

Ledningstemat synliggör variationer inom en samtalsledande funktion 
mellan å ena sidan ett mer individuellt inlyssnande, bekräftande och hjäl-
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pande perspektiv och å andra sidan ett mer markerat gruppkonstituerande 
perspektiv.

Teoretisk reflektion kring det inre perspektivet 

Genom att ställa mina teman mot Handal och Lauvås praktiska yrkesteori 
(PYT) har jag visat på skillnader mellan pedagogisk och specialpedagogisk 
handledning samt gränser för (special) pedagogisk handledning i relation 
till terapeutiskt arbete så som de kommer till uttryck i informanternas utsa-
gor.

En skillnad mellan Lauvås och Handals pedagogiska handledningsmo-
dell och informanternas specialpedagogiska handledning har att göra med 
relationen handledare-handledda. I resultaten framstår specialpedagogisk 
handledning stundtals som vertikal snarare än horisontell. Det innebär, som 
jag ser det, att relationen kan ses som asymmetrisk i bemärkelsen ansvarig 
mot den andre. Utmaning och omtanke utgör etiska aspekter som har med 
detta ansvar att göra. Det asymmetriska an-svaret kan framkalla gränser för 
agerandet i handledningssituationen vilket bland annat kan leda till att ut-
maningar hålls tillbaka till förmån för omtanke.

Av resultaten framgår också att genom språket, till exempel i ”hjälp-och 
stöttafenomenet” riskerar en modern, genusladdad omvårdnadsaspekt att 
traderas i handledningssituationen. Detta kan synliggöras i handledning 
genom reflektioner kring språket. En kritisk granskning av resultaten visar 
dock att sådana metakommunikativa företeelser inte förekommer ”natur-
ligt” i handledningssituationen vilket kan ha att göra med att sådana frågor 
inte aktualiserades under intervjuerna. Den metakommunikation som åter-
finns i resultaten sker genom förhandling om form och innehåll, utvärde-
ring och genom fysiska markörer, det vill säga kroppsspråk. 

Undersökningens handledningssituationer domineras av problematiska 
vardagliga skolsituationer och komplicerade lärare-elevförhållanden. Fokus 
riktas mot förtrogenhetskunskap men också mot mer ”närsynt” eller akut 
problemlösning. Attitydpåverkan sker genom ”breddade interventioner”, 
det vill säga genom perspektivbyte, generalisering, teoretisering och indi-
rekt rådgivning. Få organisatoriska eller samhälleliga spörsmål dryftas. 
Detta förhållande kan innebära att en del av de samtal informanterna redo-
gjort för i intervjun präglades mer av anpassingssocialisation än förändran-
de formningssocialisation.  
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Det yttre perspektivet 

Utredningen ”Specialpedagogik i skola och lärarutbildning” (DsU 1986:13) 
rekommenderade en minskning av antalet speciallärare och en utökad spe-
cialpedagogisk kunskap för alla blivande lärare. Arbetsenhetsledarna till-
skrevs i utredningen en större möjlighet än specialläraren/pedagogen att 
åstadkomma kvalitativa förändringar av lärares attityder till elever i behov 
av särskilt stöd. Det ligger därför nära tillhands att se den handledande, 
konsultativa och rådgivande funktion som tilldelas den nya specialpedago-
gen som ”nu”-orienterad och problemfixerad, det vill säga mer åtgärdsin-
riktad och metodpreciserande än förändringsinriktad. Eftersom funktio-
nerna inte definierades i utredningen fanns enligt min mening stor risk för 
att rådande föreställningar kring speciallärarens uppdrag skulle traderas 
vidare. Också uppfattningar om handledning i relation till konsultation och 
rådgivning överfördes via detta styrdokument utan vare sig precisering eller 
problematisering. 

Genomgången av remissvaren inför reformeringen av speciallärarutbild-
ningen (till en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning) visar att special-
pedagogisk handledning var en funktion som överhuvudtaget inte efterfrå-
gades från skolpraktiken. Realiseringsarenan svarar med tystnad. Trots 
denna tystnad, som jag tolkat som ett motstånd, införs funktionen. Den 
skolpolitiska formuleringsarenan driver igenom förslaget om att handled-
ning, konsultation och rådgivning ska implementeras i den nya specialpe-
dagogiska funktionen. Förfarandet kan problematiseras ur ett demokratiper-
spektiv.

I intervjuerna med de tio informanter som möter den odefinierade hand-
ledarsituationen har två kontextuella teman kunnat urskiljas. Hinder och 
möjligheter att utföra handledningsfunktionen kan utifrån min analys kny-
tas dels till ett organisatoriskt tema dels till ett legitimitetstema. Det organi-
satoriska temat visar på betydelsen av skolledningens förståelse och accep-
tans av ett relationellt handikappbegrepp och en förändrad specialpedagog-
funktion i relation till detta. Det organisatoriska temat belyser också kon-
kurrerande fortbildningskrav inom yrket och positiv eller negativ förförstå-
else när det gäller handledning som förändringsinstrument inom organisa-
tionen.

Legitimitetstemat visar på en kamp om ett professionellt ”symboliskt ka-
pital” som iscensätts av införandet av handledning i den specialpedagogis-
ka lärarfunktionen. Det semi-professionella (special)pedagogiska handled-
ningsbegreppet konkurrerar med ett professionellt psykologiskt dito på det 
specialpedagogiska fältet. Legitimitetstemat visar också hur implemente-
ringen av handledningsfunktionen hanteras på förvaltnings- respektive 
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fackförbundsnivå. På dessa nivåer antingen försvåras eller underlättas infö-
randet av handledning genom införande av partiella respektive hela handle-
dartjänster. Fackliga överenskommelser leder enligt informanterna delvis 
till begränsningar av handledningsutförande. Nedsättning i tjänsten medger 
till exempel inte att handledning ges under ledig tid. Också kollegiala habi-
tuerade förväntningar på speciallärarens traditionella undervisningsuppgif-
ter skapar motstånd mot förändring.

Förskjutningar inom det specialpedagogiska fältet 

Jag beskrev i avhandlingens tredje kapitel det specialpedagogiska området 
som ett socialt fält där olika hjälpprofessioner tilldelats specifika funktioner 
i det demokratiska samhällets vision om en skola för alla barn. Handled-
ning beskrevs som symboliskt kapital. Givet dessa bestämningar kan också 
följande uttolkas och diskuteras.

Sociala fält förändras, så också det specialpedagogiska. I avhandlingens 
andra kapitel har jag beskrivit förändringarna närmare. Enligt Vislie368 be-
finner vi oss i ett tredje stadium av en specialpedagogisk utbildningsdiskurs 
som återspeglar den samhälleliga styrningens ambivalens när det gäller in-
dividens frihet och kontroll. Detta stadium kännetecknas av en övergång 
till, eller upplösning i ett mångfaldigande av specialpedagogiska praktiker.
Låt oss med den utgångspunkten se närmare på företeelsen handledning av 
lärare.

Lärares och speciallärares arbete har av tradition varit knutet till klass-
rumsarbete med barn/elever (på golvet). Elevvårdspersonalens arbete har 
haft en annan anknytning till skolarbetet: en utredande, diagnosticerande 
och konsultativ funktion, en (från golvet sett) mer distanserad position. Be-
greppet ’handledning’ hade före grundskolereformen och reformeringen av 
den specialpedagogiska utbildningen en annan innebörd och valör. Det 
lydde under helt andra ”lagar” än det handledningsbegrepp som introduce-
rades på det specialpedagogiska fältet under integrationsfasen, det vill säga 
den tid som följde efter upplösningen av specialklassorganisationen på 
1980-talet.369 Så länge specialklasserna existerade som legitim institutionell 
form i skolorganisationen kunde handledning fokuseras på metodutveck-
ling i både normal- och specialklasser. Förutsättningarna för lärarna som 
arbetade i specialklasserna var förhållandevis entydiga. Lärarens uppdrag 
var här riktat mot att undervisa och att pedagogiskt bemöta elever med ett 

                                             
368 Vislie, 2004. 
369 Jämför figur 1 s 36.



238

eller möjligtvis ett par specifika handikapp370 i sin grupp, åtminstone i ide-
alsituationen, till exempel i läsklasser för barn med läs- och skrivsvårighe-
ter. Varje speciallärare var tvungen att räkna med att utgångspunkten för 
arbetet var barn med specificerade individuella brister i kunskapstillägnan-
det. I ”normalklassen” kunde lärarna samtidigt räkna med mer homogena 
grupper eftersom barn sorterades redan vid inträdet i skolorganisationen,
exempelvis till hjälp- eller skolmognadsklasser. Differentieringen underlät-
tade på så sätt lärarprofessionaliseringen. Metodisk skicklighet kom att sät-
tas främst som merit i det pedagogiska uppdraget. Talet om handledning, 
handledningsdiskursen, fick både i normal- och specialundervisningen en 
dominerande metodisk prägling.  

Vid tiden för övergången till de specialpedagogiska praktikernas mång-
faldigande, det vill säga i samband med integrationen av sär-skilda elever, 
kom handledningens innebörd att bli mindre entydig. Uppdraget att arbeta 
med integration i handledningens och konsultationens form krävde ett 
överskridande av ”ren” pedagogisk handledning i bemärkelsen metodkvali-
ficering. Att handleda integrerande tycktes kräva kompetenser som närma-
de sig terapins och behandlingens områden. Ser vi speciallärarens och 
elevvårdspersonalens förväntade arbetsuppgifter och de varierande styrke-
graderna i professionalitet som ’sociala energier’ är det inte otänkbart att 
detta överskridande åstadkom ett ”professionellt gnissel” inom det special-
pedagogiska fältet. 

Den strukturella förändringen i form av stora ekonomiska nedskärningar 
inom skolan bör också ses som en betydelsefull aspekt av den sociala ener-
gi jag här diskuterar. Det går knappast att bortse från att den kraftiga me-
delsminskningen gav synergieffekter för implementeringsförloppet av den 
specialpedagogiska handledningsfunktionen.

Avslutande tankar 

Idag har formuleringsarenan redan dragit tillbaka den handledande funktio-
nen. I målen för den nya specialpedagogiska examensordningen är begrep-
pet ’handledning’ uteslutet. Av Högskoleförordningen371 framkommer att 
studenten, för att få specialpedagogexamen skall ha sådana specialpedago-
giska kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med 
barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, skola, 
vuxenutbildning eller habilitering/rehabilitering. Förutom detta skall stu-
denten kunna 
                                             
370 Jag använder här dåtidens begrepp, idag används termen funktionshinder.  
371 Högskoleförordningen (1993:100), kapitel 6, bilaga 2. 
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- identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder  
  för och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer, 
- genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter  
   på organisations-, grupp- och individnivå, 
- utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 
  mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens  
  undervisnings- och lärandemiljöer, 
- utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhe-
tens ram, 
- vara en kvalificerad samtalspartner (min kursiv) och rådgivare i pedago-
giska frågor för föräldrar samt för kollegor och andra berörda yrkesutövare, 
- genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lo-
kala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. 
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.372

Vi kan se att den dubbla funktionen, (special)undervisning och integrerande 
eller inkluderande förändringsarbete, traderas vidare. Vare sig i examens-
ordningen eller i Lärarhögskolans i Stockholm uttolkning av denna precise-
ras begreppet ’kvalificerade samtal’. Det är således upp till utbildningarna 
eller till kursplaneförfattarna att göra eller inte göra bestämningar av be-
greppet.

Utifrån de erfarenheter jag gjort av den här studien, och jag fortsätter nu 
att använda Bourdieus begrepp, syns det specialpedagogiska fältets kamp 
om en funktion om handledning som symboliskt kapital att ha upphört. Hur 
kommer det sig? Vilka nya kunskaper om specialpedagogen som handleda-
re låg till grund för förskjutningen? Varför uteblev denna gång uppdraget 
till ett nytt utredningsförfarande med tillhörande remissordning? Kunde 
kanske kampen göras upp ”bakom kulisserna”? Här finns många trådar att 
dra i. En tolkning kan vara att handledarpositionen var dåligt förberedd ge-
nom att den var odefinierad i 1986 års utredning och på så vis blev otydlig 
och därmed sparsamt tillgodosedd i det statliga utbildningssystemet. Vid 
Lärarhögskolan i Stockholm omfattade exempelvis kursmomenten som 
behandlade handledning, konsultation och rådgivning fem obligatoriska 
poäng av sextio möjliga.373 Var inte detta en otillräcklig grund att stå på? 
En annan tråd kan dras till en kamp om ett ”kapital” som var värt att kämpa 
för och som inte gavs bort av professioner inom det specialpedagogiska 
fältet. Hur agerade de fackliga förbunden? En tredje tanke kan vara att 
statsmakterna överlämnade åt utbildningsinstitutionerna att förbereda för 
en handledande funktion genom den specialpedagogiska påbyggnadsut-

                                             
372 Ibid. 
373 En tillvalskurs om ytterligare fem poäng erbjöds också tidigare. 
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bildningens forskningsmetodiska och vetenskapsteoretiska ansats. Om så är 
fallet privatiserades handledningsfunktionen och gavs valfrihetens signum. 

Om studiens bidrag

Studien utgör ett bidrag till kunskapsutvecklingen inom pedagogik och spe-
cialpedagik. De upplevelseteman jag funnit i handledarnas berättelser om 
sitt handledarskap bidrar till teorikonstruktion kring handledning eller 
”kvalificerade samtal” inom det (special)pedagogiska kunskapsområdet. 
Eftersom kunskaper när det gäller handledning som företeelse eller feno-
men ännu är mycket begränsade ser jag min studie som nyskapande inom 
området. Den bidrar således samtidigt med nya erfarenhetsbaserade kun-
skaper för specialpedagoger och andra pedagoger som arbetar med hand-
ledning eller ”kvalificerade samtal”. Min pedagogiska fenomenologiska 
analysmodell är återgiven i detalj och kan ses som ett metodologiskt bidrag 
till forskarstuderande och studenter inom det utbildningsvetenskapliga fäl-
tet. Det sätt på vilket jag tillämpat den fenomenologiska analysmetoden står 
också till buds som en möjlighet för specialpedagoger och andra pedago-
giska handledare att omsätta i en granskning av sitt eget eller andras för-
hållningssätt i handledande situationer.

Vidare forskning 

I anslutning till denna studie vill jag särskilt rikta uppmärksamheten mot 
behovet av kunskapsteoretisk vidareutveckling av det specialpedagogiska 
handledningssamtalets form och innehåll. Områden som för mig känns sär-
skilt angelägna att utforska vidare när det gäller handledning eller ”kvalifi-
cerade samtal” kring specialpedagogiskt arbete i skolan rör etiska, mellan-
mänskliga frågor samt förändringar i arbetet som kan relateras till handled-
ning.

Ann Ahlberg menar att kommunikation, deltagande och lärande kan ses 
som tre sammantvinnade aspekter av skolans praktik.374 De kommunikativa 
kontexterna i skolan behöver enligt henne beskrivas och analyseras.375 För 
att pedagogers tänkande om sitt arbete ska kunna utvecklas måste den prak-
tikgrundade kunskapen göras synlig. Enligt Ahlberg behöver rum skapas 
där pedagoger kan ifrågasätta och värdera sitt eget arbete. 

Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson talar om isomorfimekanismer i 
handledning. Med isomorfimekanismer menar de att förhållningssätt ge-

                                             
374 Ahlberg, 1999, 2001. 
375 Jämför van Manen, 1995. 
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nom sina processuella likheter med förhållningssätt i en behandlingssitua-
tion lärs in i handledningen och överförs mellan de båda situationerna.376

Frågan om isomorfi i specialpedagogisk handledning vore också intressant 
att utforska. 

Ingrid Hylander beskriver olika typer av vändningar i konsultation.377

Av särskilt intresse i ett specialpedagogiskt sammanhang framstår de vänd-
ningar som hon definierar som distinkta (distinct turnings) och de som be-
nämns magiska (magic turnings). 

Resultaten i min studie antyder att specialpedagogen i sin funktion som 
handledare skapar kommunikativa rum med inslag av mer eller mindre 
”magiska” vändningar och isomorfiska språkmönster. En större kartlägg-
ning av specialpedagogens handledande samtal i kommunala grundskolor 
och friskolor skulle tillföra ytterligare kunskap om sådana dimensioner i 
den handledande eller kvalificerade samtalsfunktionen inom det specialpe-
dagogiska området. Ett urval av skolor där inkludering utgör en specialpe-
dagogisk diskurs kunde undersökas närmare. Det senare arbetet föreställer 
jag mig kunna vara av aktionsforskningskaraktär.

Syftet med handledning, kontextuella villkor samt upplevelser av för-
ändring av attityder och didaktisk medvetenhet kan studeras. Etiska demo-
kratiska frågor i handledning behöver undersökas djupare. Här följer några 
exempel på relevanta frågeställningar som har med detta att göra: 

- Vem bestämmer innehåll och former för professionalisering?  
- Hur och när skapas former för handledning som kommunikativ hand-

ling?
- Hur fördelas rätten att rita sociala rum, det vill säga hur samtalas om 

elever i svårigheter i relation till det moderna utvecklingsbegreppet? 
Hur bryts till exempel ett självrefererande system378 och medikalise-
ringstendenser i skolan?

- Hur möter handledaren pedagogiskt motstånd?  
- Vilka språk, eller ”sätt att språka” får betydelse i perspektivskiften i 

handledningssamtalet? Vilka följder får språkförändringen när det 

                                             
376 Bernler och Johnsson, 1985. 
377 ’Distinct turning’ innebär ungefär att både konsult och konsultand förstår vad som 
orsakat konsultandens förändring gentemot klienten. ’Magic turning’ innebär att kon-
sultanden rapporterar förändring hos klienten till konsulten utan att förstå hur det kom-
mer sig, och samtidigt hänvisar till faktorer som inte har med konsultationen att göra.. Se 
vidare Hylander, 2000, s 116-117. 
378 Med självrefererande menas här sociala institutioner med hjälp av vetenskapliga ideal 
konstruerar en egen logik och ordningsstruktur mot vilken individerna jämförs och be-
döms. Se vidare M Börjesson och Palmblad, 2003, s 228. 
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kommer till handling? Under vilka förutsättningar leder språkföränd-
ring till attitydförändring och/eller förändringsbenägenhet?

Slutord

Med följande citat avslutar jag mitt avhandlingsarbete om handlednings-
funktionens entré och sorti på det specialpedagogiska fältet. Det står förför 
en stark pedagogisk utmaning och omtanke.  

”children are firstly pupils: this provides a different theory and articulation: 
it unites the schoolpopulation, it identifies what children share, it provides 
an objective of including all children in regular schools and directs us to a 
particular means for achieving that, it invites us to focus on pedagogy”379

                                             
379 Fulcher, 1989, s 9. 



243

Summary

Introduction

Teachers’ functions in schools have traditionally been seen as related to the 
education and upbringing of pupils. The remedial teacher, too, since the 
introduction of remedial schools, has supported the same function, but re-
lated to pupils who, unable to live up to the demands of school, have been 
handled separately in remedial teaching. During the 1970s remedial teach-
ing was criticised in the report on the internal work of the school, the SIA 
report380. The criticism was strengthened by another report, which exam-
ined social exclusion in the comprehensive school, where remedial teaching 
and other special educational ”solutions” were scrutinised381.

In autumn 1984 the National Board of Education and the National Board 
of Universities and Colleges reported on a government commission to ana-
lyse remedial education and propose improvements for pupils having diffi-
culties in school. The Board’s findings were presented in ”Specialpeda-
gogik i skola och lärarutbildning”382 (Remedial teaching in schools and 
teacher training). The commission’s members proposed a reform of the 
tasks of the remedial teacher on the basis of a shift in special-educational 
perspective from the pupil to the school surroundings. In this shift, the offi-
cial who succeeded the remedial teacher, the ”special remedial teacher” 
(specialpedagogen) was allocated the following new tasks intended to lead 
to qualitative improvements in the school environment: supervision, con-
sultation and counselling. In what follows, the term ‘supervision’ will be 
used for the Swedish term handledning, though ‘tutoring’ would perhaps be 
an equally good translation. The present thesis reports an empirical study of 
how ten teachers experienced in remedial education, remedial teachers and 
/ or special remedial teachers, encountered reality as supervisors in school 
four years after the reform was implemented. 

                                             
380 SOU 1974:53 
381 SOU 1983:63 
382 DsU 1986:13 



244

Purpose and questions 

The overall purpose of the study was to define the conditions for supervi-
sion in the remedial-teaching function. The following questions were eluci-
dated and set into perspective: 

1. What is educational/remedial-educational supervision? 
2. What distinguishes (remedial)educational supervision from thera-

peutic work? 
3. How can the above three phenomena be investigated? 
4. How is a remedial-educational function initiated and prepared? 
5. What organisational situations offer opportunities for and/or obsta-

cles to the supervisory/tutorial function? 

Theoretical considerations 

The study was initially exploratory. The theoretical approach emerged dur-
ing the research, and is eclectic. Thomas M. Skrtic’s criticism of remedial 
education as a socio-organisational phenomenon offered an initial episte-
mological framework in which to work383. My experience of remedial work 
in schools required me to get to grips with remedial-educational phenom-
ena and the perspective shifts therein that have gradually led to a supervi-
sory function in remedial education. I needed a magnifying glass to exam-
ine the connection between social exclusion, professional interest and the 
shortcomings of social institutions. In Skrtic’s design of four paradigmatic 
research fields I found home ground in one that was oriented towards inter-
pretation. This embraces researchers who wish to learn more of the proc-
esses through which people subjectively construct their social world. For 
me the important thing was to grasp more deeply the inner social design of 
the reality involved in understanding experience of how people create and 
share their professional lives with other people.

The better to understand and define outer contextual conditions, Pierre 
Bourdieu’s socioanalytical approach offered an interpretive horizon. The 
concepts ’field’ and ’symbolic capital’ are used to represent the value of 
supervision in the professional remedial-teaching area.

So as to be able later in the work to critically scrutinise some concepts 
that, on interpretation, seemed to be central intentions in remedial-teaching 
supervision, for example ”to help” and ”to support”, I used philosophical 
texts as interpretive horizons. For laying bare gender-loaded intentional 

                                             
383 Skrtic, 1991 
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content, Ulla Holm’s care concept and ‘mothering’ have been fruitful for 
the problematising interpretation. For the interpretation of issues of respon-
sibility in supervision, Zygmunt Bauman’s interpretations of Emanuel 
Levina’s concept intersubjectivity have offered a possible hermeneutic 
background against which I have set expressions of communicative acts of 
an ethical character. 

Method of data collection and analysis of data 

Data was collected in two steps. The preparatory step consisted of a scru-
tiny of the report on the modified remedial-teacher function, DsU 1986:13, 
and perusal of all the answers from referees.

The second step consisted of interviews with all ten participants trained 
as supervisors/tutors on a single-subject, 20-credit course over three years 
at the Stockholm Institute of Education. The course followed a psycho-
dynamic model of supervision designed by Barbro Wiking, teacher and 
school psychologist. The ten course members – the informants in the pre-
sent study – were interviewed on two occasions, three years after the 
course. The first interview gave a narrative, a professional life history. In 
the second, the informants spoke of their experience of being supervisors in 
school. For this interview a guide was used in which the tasks, the supervi-
sory groups, the definition of supervision, experience of progression and 
the informant’s own development formed headings for my questions.384

When scrutinising the DsU 1986:13 report and reading the referees’ 
comments, special attention was paid to the parts that concerned the con-
cepts supervision, counselling and consultation.

For the professional life-history the searchlight was aimed at experience 
in the informant’s teaching career that appeared as crucial for her choice to 
train as a supervisor. This experience gave both a specific picture of each 
informant and, collectively, a critical shape to remedial-teaching experience 
from the teachers’ point of view. The analysis of the second interview fol-
lowed a phenomenological analysis method based on Amadeo Giorgi’s five 
steps, applied by him in his research into the phenomenon ‘learning’.385 In 
the final phase, Jacques Derrida’s analysis of resistance formed a last her-
meneutic horizon, permitting a turnaround towards a synthesis. In this 
phase Giorgi’s guidelines were supplemented with Max van Manen’s ideas 
on phenomenological qualities that generate meaning (existentials) and can 

                                             
384 Patton, 1980 
385 Giorgi, 1985 p 10-20. 
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act as intellectual tools in the thematic design of education386. My analysis 
was concluded at Giorgi’s fourth level.

Empirical results 

The results are presented in two chapters. First, the informants’ view of 
their supervisory work is described in the form of six experiential themes. 
The description then turns to their experience of the legitimacy of being 
remedial-educational supervisors in school. Each experiential theme con-
tains a description and exemplification of varying, differently nuanced ut-
terances (aspects) in the complexity of the remedial-educational supervi-
sory function. 

1. The dialogical here-and-now theme was characterised by an aware-
ness of the significance of the situation and the importance of dialogicity 
through one’s own and others’ presence in the room. 

Aspects: exist in the present – alertness and energy – listen instead of 
giving advice – involvement and participation – if one is not affected, noth-
ing will come of it – it is in the flow that one sees. 

2. The relational theme revolved round awareness of care or considera-
tion for the other. 

Aspects: encourage the teacher to get to know the child – give the 
teacher a foothold by putting the focus on the child – strengthen the teacher 
as a person – listen, make happy and confirm – meet teachers’ wishes. 

3. The didactic ”technical” theme placed the focus on variations regard-
ing supervisors’ ”techniques” for offering resistance, i.e. retaining those 
being supervised so as to achieve changes in perspective regarding, for 
example, views of the child or the situation. 

Aspects: generate energy – expose inner pictures – stick to to the prosaic 
– theories up one’s sleeve – educational craftsmanship with tools – use the 
body as a sense and language – adapted counselling – openness to the no-
tion of different levels of action. 

4. The reflective and self-fostering theme brought out a dynamic and 
self-critical dimension in the supervisors; an open awareness of one’s own 
and others’ experience and ideas, and new ways of being a supervisor. 

Aspects: one is never finished – follow a model but be oneself – self-
reflection.

                                             
386 van Manen, 1990. 
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5. The change theme had to do with professionalisation and organisa-
tional development. It illustrated the supervisors’ awareness of teachers’ 
common responsibility for remedial-educational matters.

Aspects: getting the scales to fall from people’s eyes – getting those be-
ing supervised to see the broadened teaching task – to work for forbearance 
– initiate critical scrutiny – new language affords new insights – shepherd 
teachers into an organisational culture – everyone will be able to state 
views – create time and place for discussion in the organisation.  

6. The leadership theme noted variations in a discussion-leading func-
tion: on the one hand more individual listening, confirmatory and assistive 
perspective and on the other a more group-forming one. 

Aspects: lead a discussion with the child as a starting point – the leader 
sets the framework but the group is responsible for content and implemen-
tation – leads to cooperation – protects group interests – be responsible for 
learning as colleagues. 

Regarding the informants’ experience of micro-level obstacles and op-
portunities for supervising in school, two themes with their own internal 
variations were distinguished: an organisational theme and a legitimacy 
theme.

1. The organisational theme consisted of three aspects. The first illus-
trated the importance of school management for implementation of the 
function. The second concerned the availability of time and the density of 
material, i.e. the profession’s continual adaptation to areas of knowledge 
not possessed by teachers. The third aspect touched upon the organisation’s 
pre-understanding of supervision. 

2. The legitimacy theme had two aspects. The first, differentiation of the 
supervisory task, concerned experience associated with the allocation and 
distribution of supervisory tasks in the school organisation: a school unit or 
a pupil care unit. The other aspect was about the design of teaching posts, 
which described experience of how supervision is integrated in remedial-
educational teaching. 

Interpretive discussion 

The informants reported experiencing obstacles to carrying out supervision 
at work. The difficulties were related both to their own competence, i.e. 
inner factors, and to external organisational circumstances. I start with the 
external ones, the context.

Historically, teachers together with professions springing from medical 
and psychological science have powered the growth of a remedial-
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educational area in schools. As a part of a democratisation project, various 
professionals work together in a vision of a school for all children. In Pierre 
Bourdieu’s terminology the professionals in this area constitute a remedial-
educational field in which specialists, institutions and recognised value hi-
erarchies are gathered round a common ‘something’ that they believe in 
and fight over. The moment the concept “supervision” was introduced as an 
educational instrument in the field of remedial education, it already repre-
sented professional symbolic capital for the majority of specialists in pupil 
care in the form of step-by-step therapeutic vocational preparation linked to 
one’s own person The phenomenon of supervision in the teaching profes-
sion had a different currency and hence a different value as symbolic capi-
tal, since knowledge of one’s own person was not included in ordinary 
teacher training. To have undergone supervision did not represent a formal 
requirement for practising the profession, as is the case in the therapeutic 
professions. Traditionally, however, supervision was associated in teacher 
training with a more instrumental, counselling function through which 
knowledge of method was handed down. In the reform phase there arose a 
lack of clarity in the interpretation of the special- remedial teacher’s new 
supervisory function. In the referees’ answers regarding the new continua-
tion courses in remedial education, no voices were raised in favour of the 
introduction of this training in supervision: the ensuing silence could be 
interpreted as resistance to change on the part of the interested parties in the 
teaching world.

A different way of interpreting the resistance is as follows. Since a social 
field by definition contains a struggle for positions and symbolic capital, 
knowledge about, and of, supervision may be seen as an asset worth fight-
ing for. In the transition from remedial education training to a remedial-
teacher function with extended job tasks, there was no genuine incentive 
among teachers for a struggle over an attitude-changing function about 
which, moreover, educational experience and knowledge were lacking. 
Further, the struggle arose at a time of (recession and) structural changes in 
consequence of economic cut-backs. Supervision and consultation could 
then be brought out as cost-effective instruments of change. It then ap-
peared logical that the above-mentioned professional groups already pos-
sessing these competences should wish to practice them in their work in 
schools.

What then is this remedial-educational supervision examined here in re-
lation to educational supervision and therapeutic work? The present results, 
the experiential themes presented earlier, show that supervision is most fre-
quently viewed as a learning process in which a large part of the (attitude-) 



249

changing work consists, for the supervisor, of establishing and maintaining 
relations in a group. Challenge and recognition go hand in hand. 

As opposed to educational supervision among colleagues, described by 
Per Lauvås and Gunnar Handal387 as horizontal, remedial-educational su-
pervision as described in the present study appears as vertical. The phe-
nomenological analysis showed that the informants’ intentions when super-
vising were to help and support their colleagues towards a more profes-
sional attitude in complicated teaching situations. The single supervision or 
group supervision reported by the informants was limited to educational 
territory: the verticality according to Johan Näslund’s and Kjell Gran-
ström’s388 criteria does not extend to the depth of therapeutic intervention.

The opinions accommodated in the informants’ intentions regarding help 
and support relate in the present study to a responsibility for the other per-
son in complicated professional situations. At the same time, the results 
indicated a number of gender-loaded risks that can lead to ‘professional 
mothering’ in remedial-educational supervision. The character of the re-
sponsibility must, therefore, always be observed. Supervising and interven-
ing need to be seen as an ethical act where consideration, rather than care, 
is what marks the supervisory discussion. Consideration for the people be-
ing supervised is intensified in the supervisory situation but is apparently 
implicit and may, in supervision, represent ”tacit” knowledge. It therefore 
needs to be made visible in educational contexts in which supervisory 
situations characterised by care-giving are put into perspectives and dis-
cussed in meta-communicative dialogues.  
 A piece of remedial-educational supervision embraces both recognition of
and challenges to the other. With Emanuel Levina’s and Zygmunt 
Bauman’s concept of asymmetrical intersubjectivity,389 even difficulties in 
offering resistance in the supervisory situation can be understood. The dia-
logue sometimes forms an aporic situation, a state of uncertainty as to what 
is happening to the person or people being supervised. This can lead, in a 
communicative rationality of attitude-changing learning, to a reluctance to 
give the counselling that one in fact possesses. This circumstance also 
needs to be made explicit through educational discussion so as to reinforce 
the supervisor’s ethos and certainty in a process of remedial-educational 
guidance.

                                             
387 Lauvås and Handal, 1993. 
388 Näslund and Granström, 1995. 
389 Levinas, 1988, Bauman, 1995 & 1995b. 
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Bilaga 1 

FRÅGEMANUAL

UPPDRAGEN

Först uppdra när? 
Hur fick IP uppdragen? 
Av vem? 
Hur många uppdrag? 
Diskussion, fördelning mellan olika yrkeskategorier? 
Motivationsarbete?
Sagt nej till uppdrag? Varför? 
Avbrutit uppdrag? 

GRUPPEN
Sammansättning, stadier 
Storlek
Antal tillfällen 

DEFINITION AV HANDLENING-PEDAGOGISK HANDLEDNING 
Hur beskriver IP det hon gör? 
Vad är syftet? Målsättning? Vem är handledningen till för? 
Förändringsprocesser?
Teoretiska utgångspunkter? 
Hur får IP den handledde att reflektera över sitt handlande? Exempel 

UPPLEVELSER AV PROGRESSION 
Vad är meningsfullt för den handledde/a? 
Vad är meningsfullt för handledaren? 

EGEN UTVECKLING/FÖRÄNDRING 
Hur använder IP Barbros modell? 
Använder IP nya teoretiska perspektiv? I vilka situationer? 
Grundläggande teoretisk utgångspunkt? 
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